
 

Rada 
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 36/XXXVI /2014

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 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 się o godzinie 14:30.
W  sesji  uczestniczyło  24  radnych,  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  może
obradować i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta,  dokonał  otwarcia  posiedzenia
XXXVI  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  IV  kadencji,  po  czym  przywitał
przybyłych  radnych  i  gości.  Na  sekretarzy  obrad  wyznaczeni  zostali  Radni: Zenon
Szewczyk, Marian Ryba.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poddał pod głosowanie porządek obrad.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 
głosowania: 24

W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za,

0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.
7. Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  za  I  półrocze  2014  roku
podmiotów leczniczych:
1)  SPZOZ  –  Szpitala  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju.  
2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze
2014  roku  oraz  informacja  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014
roku.
9. 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 I półroczu 2014 r.
10. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
11. Informacja  na  temat  stanu  przygotowań  szkół  i  placówek  oświatowych
prowadzonych  przez  Powiat  Nowosądecki  do  realizacji  zadań  statutowych  w  roku
szkolnym 2014/2015.
12. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  w zakresie  promocji  powiatu  wykonanych  przez
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w I półroczu 2014 r.
13. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie
Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu
Nowosądeckiego na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzenia Powiatowi
Gorlickiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 
15. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania
Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr
1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica Węgierska, w km 0+ 000 - km 2+444,60.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji  projektu partnerskiego pn. Przygotowanie dokumentacji
dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Inwestycje w Centra
Rekreacyjne. 
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Statutu Powiatowego
Centrum Funduszy Europejskich.
18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
19. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XXXV 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
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  XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został
przyjęty.

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba złożył  kilka  interpelacji  dotyczących
następujących spraw:

 ograniczenia szybkości na drodze wojewódzkiej we Florynce,

 sygnalizowania osuwiska - naświetlenie w Białej Niżnej,

 zapytania o usunięcie szkód na odcinkach drogi na trasie Grybów-Florynka,

 obwałowania  rzeki  Biała  Zawodzie  w  Grybowie  (łączna  z  Radnym  Antonim  
Koszykiem),

 pisma nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,

 obniżenia drogi powiatowej pod mostem kolejowym w Stróżach.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut złożył interpelacje dot.:

 zapytanie o decyzję Zarządu Województwa odnośnie środków na remont drogi Nowy  
Sącz-Florynka,

 dot. zapytanie o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Kamionka Wielka – Banie 
do Kamionki Górnej (jaki jest wkład powiatu w ta inwestycję).

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Mrzygłód złożył interpelacje dot.:

 zajęcia się odpowiednich służb ciekami wodnymi tj. potokami, strumykami itd.,
 dot. drogi Trzetrzewina – Męcina na odcinku Krasne Potockie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro złożył interpelację dot.:

 zadań Policji w odniesieniu do „służby społeczeństwu”

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba złożył interpelację dot.:

  ponowna interpelacja dot. incydentu – prowokacji w noc wyborczą 24/25 maja 2014 r.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Węglarz  zwrócił  się  z  zapytaniem  do
Komendanta Policji:

 czy  zostały  zakupione  radiowozy.  Jeżeli  tak,  to  czy  radiowóz  został  Komisariatowi
Policji  w  Piwnicznej  Zdroju?  W  odczuciu  radnego  patrole  policyjne  powinny  być  
w  innych  miejscach  i  o  innej  porze  bardziej  potrzebne  –  np.  wieczorami  oraz  
w weekendy. ( w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Wiesława Pióro).

Radny Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy złożył interpelacje dot.:

 dot. uzupełnienia wakatów w jednostkach Policji na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
 dot. przywrócenia całodobowego Zespołu Ratownictwa Medycznego Karetki typu „P” 
w podstacji Krynica -Zdrój,
 dot. zgrania terminów przy ustalaniu kalendarza imprez kulturalnych na terenie powiatu
 dot.  remontu mostu w miejscowości Czyrna,
 dot. uszkodzonego chodnika w trakcie powodzi w miejscowości Tylicz ul. Pułaskiego,
 dot. udrożnienia rowu w ciągu drogi powiatowej na odcinku ul. Pułaskiego w Tyliczu.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor złożył interpelacje dot.:

 dot. prośba o podjęcie działań naprawczych  modernizacyjnych na drodze Łęka – 
Przydonica w miejscowości Miłkowa koło kamieniołomu,
 dot. uregulowania statusu prawnego mostu w Wojnarowej na rzece Białej.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk złożył interpelacje dot.:

 sali gimnastycznej w LO w Grybowie,
 dot. osuwiska przy ul. Węgierskiej w Grybowie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina złożył interpelacje dot.

 prośba  o  rozważenie  rozwiązań  poprawiających  bezpieczeństwo  w  przysiółku  
Wietrznica,

 dróg  wojewódzkich  nr  969  i  968  –  prośba  o  uwzględnienie  opinii  i  wniosków  
mieszkańców na etapie planowania i przygotowania dokumentacji dot. przebudowy w/w 
dróg,

 prośba mieszkańców Obidzy o pilne wyrównanie pogłębionego  zagłębienia w ciągu  
drogi powiatowej Jazowsko – Obidza,

 prośba  o  zwrócenie  uwagi  parlamentarzystów oraz  właściwych  służb  i  instytucji  na  
trudną sytuację prawną, jaka pojawia się w przypadku podejmowanych prac na ciekach 
wodnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch złożył interpelacje dot.

 usunięcia szkód powodziowych w miejscowości Przydonica,
 dot. remontu lub zabezpieczenia mostu na drodze powiatowej w miejscowości Jelna,

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  udzielił  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje:
Poinformował Pana Radnego Powiatu Nowosądeckiego Antoniego Porębę, iż droga wojewódzka
będzie  remontowana  a  osuwisko  zostanie  usunięte.  Odnośnie  interpelacji  dot.  Zespołu  Szkół
Zawodowych  w Starym Sączu Pan Starosta  wyjaśnił,  że  większość skarg zostało napisanych
anonimowo, nie mniej jednak, rozpatrywanie skarg jest w toku i ta sprawa zostanie wyjaśniona.
Pan Starosta zapewniał, że każda skarga jest zawsze analizowana i rozstrzygana. Pan Starosta
w kwestii obniżenia drogi powiatowej pod mostem kolejowym w Stróżach, odpowiedział, że ten
temat był już poruszany i obniżenie drogi jest nie tylko technicznie utrudnione ale także bardzo
kosztowne.  Wykonawca po wygraniu przetargu na wykonanie pewnej inwestycji  domagał  się
obniżenia drogi z powodu niemożliwości przejazdu dużych samochodów ciężarowych. W takiej
sytuacji  Powiatowy Zarząd  Dróg  dokonał  analizy  stwierdzającej,  że  podczas  remontów tego
odcinka drogi nie zmniejszono rzędnej drogi, czyli  nie zostało zmniejszone światło, tak jak to
było w interwencji opisane. Pan Starosta oznajmił, że nie uchyla się od wykonania w przyszłości
tej inwestycji ale w tym czasie nie ma środków finansowych, które można by było przekazać na
realizację  tego  zadania.  W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  Powiatowego  Józefa
Świguta,  Pan  Starosta  poinformował,  iż  szczegółowo  zaznajomi  się  z  zadaniem  dotyczącym
budowy chodnika  wzdłuż drogi  powiatowej  Kamionka  Wielka  – Banie  do  Kamionki  Górnej
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i  wtedy udzieli  odpowiedzi.  Interpelacje  dotyczące  regulacji  rzeki  potoków,  które  złożył  Pan
Stanisław Mrzygłód, to zadania długotrwałe, które nie były wykonywane od wielu lat. Nie są to
zadania  do  wykonania  w  zakresie  Powiatu,  dlatego  Pan  Starosta  powiedział,  że  wystąpi  do
odpowiednich  instytucji,  aby  zajęły  się  tym  ważnym  tematem.  W  Kwestii,  którą  poruszył
Wiceprzewodniczący Powiatu Nowosądeckiego Pan Jan Dziedzina odnośnie RZGW i wybierania
żwiru.  Pan Starosta opowiedział  się po stronie  RZGW, uzasadniając  wypowiedź  oznajmił,  iż
Polski Związek Wędkarski, to instytucja, która systemowo blokuje wszelkie działania mające na
celu naprawę i korygowanie linii brzegowej, które następnie wycofuje, jeżeli zostaną dokonane
wpłaty  na  tzw.  zarybianie.  Wiele  Samorządów  w  Polsce  wystąpiło  przeciwko  tego  typu
działaniom,  również  Samorządy  Gminne,  takie  jak  Muszyna  i  Stary  Sącz.  Pan  Starosta
przekonywał, że należy tą sytuację znormalizować, dlatego na przełomie 2016/2017 roku kończy
się  dzierżawa  obwodów  wędkarskich  i  wtedy  Samorządy  mogą  wystąpić  jako  podmiot
dzierżawiący obwody wędkarskie. W listopadzie ubiegłego roku zostało zmienione prawo tak,
aby  dotychczasowy  dzierżawca  pół  roku  przed  zakończeniem  dzierżawy  zgłosił  chęć  jej
kontynuacji,  a  wtedy  automatycznie  zostanie  przedłużona  mu  dzierżawa.  Pan  Starosta
poinformował  o  konieczności  wystąpienia  z  tym  tematem  do  Trybunału  Konstytucyjnego,
ponieważ jak oznajmił Pan Starosta, powinien być wolny dostęp do możliwości wydzierżawienia
tych terenów. Starosta poinformował również, że wokół tej sprawy zrobił się ruch ogólnopolski,
w związku z  tym ma  nadzieję,  że  przepis  prawny zostanie  wkrótce zmieniony.  Pan Starosta
poprosił Pana Dyrektora Jana Opiło o pokazanie planu ujęcia wody dla Nowego i Starego Sącza.
Z którego to ujęcia na Dunajcu pobierane jest 80% wody  przez Sądeckie Wodociągi. Starosta
powiedział,  że  jest  tak zwany próg,  znajdujący się poniżej  poziomu dna,  który tworzą wbite
larseny,  przysypane  żwirem. Przez  taką  konstrukcję  ryba  nie  przepłynie  ale  dzięki  temu
zabezpieczeniu  brzegi  zostają  wzmocnione.  Pan  Starosta  poinformował,  że  PZW domaga  się
aby larseny zostały wyciągnięte, więc zdaniem Starosty należy się zastanowić co jest bardziej
szkodliwe, czy to co już zostało zrobione?, czy ponowne odkopywane i wyciąganie larsenów, a
przez te działania doprowadzić do osłabienia brzegu? Pan Starosta przekonywał, że temat ten jest
priorytetowy  i  Samorządy  muszą  znaleźć  rozwiązanie  tej  kwestii  w  przyszłej  kadencji.
Wspomniał także, że otrzymane zostało pouczające pismo od PZW, w które informuje że nie
wolno po powodzi ingerować i poprawiać brzegów rzek, ze względów na środowisko wodne. Pan
Starosta wspomniał  również o brzegu przy moście Św. Kingi,  który od strony Starego Sącza
został już dość znacznie zabrany, w związku z tym przekroczył linię przyczółka, Jeśli Dunajec
posunie się o kilkadziesiąt metrów, to konsekwencją będzie oberwanie drogi w kierunku stawów
i  Wólki  zostaną  zalane.  Pan  Starosta  jeszcze  raz  wyraźnie  podkreślił,  że  brak  regulacji  linii
brzegowej  jest  poważnym  problemem,  który  należy  w  najbliższym  czasie  rozwiązać
współpracując z RZGW. W odpowiedzi na interpelację Pana Zygmunta Parucha RPN dotyczącą
remontu  lub  zabezpieczenia  mostu  na  drodze  powiatowej  w  miejscowości  Jelnej  Starosta
przypomniał, że ta inwestycja była planowana do realizacji podczas naprawy wyrwy w Kurowie
ale nie  uzyskała  wówczas akceptacji  Marszałka Województwa Małopolskiego.  Zdaniem Pana
Starosty  remont  mostu  w  Jelnej  jak  i  mostu  w  Czyrnej  (interpelacja  złożona  przez  Pana
Włodzimierza  Oleksego  RPN),  to  są  priorytetowe  zadania,  które  należy  zrealizować  w
najbliższym czasie.  Pan  Starosta  udzielił  również  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Franiczka
Kantora RPN dotyczącej podjęcia działań naprawczych i  modernizacyjnych na drodze Łęka –
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Przydonica  w  miejscowości  Miłkowa  koło  kamieniołomu,  oznajmiając,  iż  zaproponowano
gminom, aby droga wraz z chodnikami od Nowego Sącza do Łęki i Przydonicy została ujęta w
ramach tzw. schetynówek. Gminy do końca września muszą przedstawić swoje stanowisko w tej
kwestii, gdyż do tego terminu można składać wnioski do Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych i po uzyskaniu akceptacji gmin i otrzymaniu środków finansowych w przyszłym
roku tą inwestycję w całości będzie można zrealizować. W kwestii sali gimnastycznej w LO w
Grybowie - interpelacji Pana Antoniego Koszyka RPN – Pan Starosta oznajmił, że ogłoszonych
zostało już kilka konkursów podczas których nie udało się wyłonić nabywcy, dlatego też podczas
kolejnego posiedzenia sesji RPN przedstawiona zostanie koncepcja Sądeckiego Parku Rozrywki
w ramach którego będzie wykonana ta inwestycja. Pan Starosta wspomniał również o potrzebie
naprawy  mostu  i  przebudowy  skrzyżowania  w  Wilczyskach.  Kolejno  Pan  Starosta  udzielił
odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Wiesława  Pióro  oznajmiając,  iż   zostanie  skierowane
odpowiednie  pismo  do  Komendanta  Policji  Miejskiej.  Pan  Starosta  skierował  także
podziękowania  do  Policji  jaki  i  za  osobiste  zaangażowanie  Panu  Mariuszowi  Dąbkowi
Komendantowi  Wojewódzkiej  Policji  za  pomoc  w  utrzymaniu  bezpieczeństwa
w  Maszkowicach.  Wspomniał  także,  że  działania  policji  służą  utrzymaniu  bezpieczeństwa
i  przestrzegania  prawa  ale  nie  rozwiązują  problemu  romskiego.  Działanie  należy  to  do
samorządów,  gminy i  Wojewody,  wiążą się one z poprawą warunków mieszkaniowych,  tzw.
rozsiedlenie Romów, a ze strony Powiatu działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
mające na celu szkolenia jak i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia dla Romów. Powiat jest tylko
jednym z elementów wspierających programy mające na celu aktywizację Romów, a wszelkie
inne działania to  kwestie  gmin  i  województwa,  dlatego też zostało zlikwidowane stanowisko
Pełnomocnika ds. Romów. Następnie Pan Starosta poruszył kwestię dotyczącą rozpoczęcia pracy
szkół. Stwierdził, że etaty w nowym roku szkolnych utraciło 21 nauczycieli, w tym 7 przeszło na
emerytury, a 35 nauczycielom zostały obniżone etaty. Pan Starosta uważa, że zmniejszenie liczby
etatów  ma  wpływ  na  narastające  napięcia  w  środowisku  nauczycieli,  co  wiąże  się
z wystosowywaniem skarg wobec dyrektorów szkół.

Ad. 5.

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu
w okresie międzysesyjnym: 
Pan Starosta wspomniał o niedawno zakończonym Forum Ekonomicznym w Krynicy,
w  którym  Powiat  brał  udział  oraz  o  zorganizowaniu  jarmarku  w  ramach  Festiwalu
Biegowego. Natomiast w Nowym Sączu odbyło się Forum dla Uniwersytetów III wieku
podczas którego uczestniczyli Minister Pracy i Polityki Społecznej i Minister Zdrowia.
Ministrowie  zadeklarowali  powstanie  kompleksowej  polityki  senioralnej.  Korzystając
z możliwości Pan Starosta podziękował organizatorowi Forum Sądeckiego Uniwersytetu
III wieku Pani prezes Wiesławie Borczyk.
Pan  Starosta  przedstawił  działania  Powiatu  Nowosądeckiego  w  ramach
przeprowadzonych inwestycji:
W  ramach  projektów  współfinansowanych  przez  Unię  Europejską  na  remonty,
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przebudowy i  inne inwestycje  w mienie Powiatu wydatkowano ponad 7,5 miliona zł.
W 2014 r. na inwestycje i remonty w obiektach oświatowych wydano ponad 3 miliony zł.
Na inwestycje i remonty w domach pomocy społecznej wydatkowano ponad 3 miliony
690  tysięcy  zł. Na inwestycje  i  remonty dróg  do  września  2014 r.  przeznaczono  12
milionów 453 tysiące zł.
Inwestycje w obiektach oświatowych:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dokonano
następujących prac:

 przebudowa kotłowni wraz z budową instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej i ciepłej wody użytkowej; 

  wykonanie kolektorów słonecznych wraz z instalacją;
 termomodernizacja budynku;
 adaptacja pomieszczeń celu stworzenia pracowni e-learning. 

Wartość  przeprowadzonych  robót  wynosi  1  milion  251 tysięcy  143,  42  zł  w tym ze
środków zewnętrznych 849 tysięcy 520,38 zł.
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu:

 przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotłowni węglowej na
gazową z instalacją gazu, ciepłej wody użytkowej i zimnej wody użytkowej oraz
instalacją elektryczną;

 wykonanie instalacji solarnej;
 termomodernizacja budynku;
 adaptacja pomieszczeń celu stworzenia pracowni e-learning.

Łączna wartość robót to 663 tysiące 666,32 zł, w tym ze środków zewnętrznych

547 tysięcy 103,91 zł.

3) Internat Międzyszkolny w Starym Sączu:

 przebudowa  kotłowni  z  budową  instalacji  gazowej,  elektrycznej,  wodno-
kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania;

 wykonanie instalacji solarnej;

 termomodernizacja budynku obejmująca: poprawę izolacji stolarki okiennej oraz
jej częściową wymianę.

Łączna  wartość  robót:   485  tysięcy  557,59  zł,  w  tym  ze  środków  zewnętrznych375
tysięcy 661,04 zł.

4) Budynek pałacu przy Zespole Szkół Zawodowych im. W. Orkana w Marcinkowicach

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;

 przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;

 przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej I etap;

 docieplenie budynku i wymiana pokrycia dachu;

 uporządkowanie odwodnienia;

 montaż nawiewników higrosterowalnych.

Łączna  wartość  wykonanych  robót:  481  tysięcy  951,48  zł,  w  tym  ze  środków
zewnętrznych291 tysięcy 718,92 zł.
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5)  Pracownia  maszyn  rolniczych  i  transportu  wewnętrznego,  internat  oraz  budynki
gospodarcze CKPiU w Nawojowej:

 termomodernizacja dachu;

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

 przebudowa instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji;

 remont klatki schodowej i sali konferencyjnej/jadalni;

 adaptacja pomieszczeń na cele punktu przedszkolnego i pracowni e-learning;

 dostosowanie części pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 adaptacja boksu na myjkę dla koni i modernizacja placu do nauki jazdy konnej.

Łączna  wartość  wykonanych  robót:  986  tysięcy  461,11  zł,  w  tym  ze  środków
zewnętrznych805 tysięcy 132,14 zł. 

6) Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Muszynie:
 montaż stolarki drzwiowej;
 wykończenie pomieszczeń - posadzki, tynki, malowanie; umeblowanie;
 remont instalacji elektrycznej.

Wartość prac: 21 tysięcy 690,30 zł w tym ze środków zewnętrznych 18 tysięcy 436,76 zł.

7) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie:
 remont pracowni diagnostyki samochodowej;
 remont budynku stolarni.

Wartość prac: 445 tysięcy 355,43 zł w tym ze środków zewnętrznych 323 tysiące 721,05
zł.

Pozostałe inwestycje w obiektach oświatowych:
 budowa boiska sportowego w Marcinkowicach – sztuczna nawierzchnia,  pełne

zaplecze sportowe, drogi dojścia – 475 tysięcy zł;
 dostosowanie  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  budynku  Internatu

Międzyszkolnego w Starym Sączu – 50 tysięcy zł;
 remont auli z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzu – 22 tysiące zł;
 remont pomieszczeń w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu na potrzeby

Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – 40 tysięcy zł;
 remont Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – 50 tysięcy zł.

Łączna wartość robót: 637 tysięcy zł.

Inwestycje w obiektach pomocy społecznej:
1) Pawilony A-B i C Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach:

 wymiana stolarki;
 wymiana pokrycia dachu i uszkodzonego stropu;
 docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją;
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 budowa pochylni dla niepełnosprawnych;
 roboty wewnętrzne; 
 remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz pożarowej,

elektrycznej, odgromowej, detekcji gazu, teletechnicznej i przyzywowej.
Łączna wartość robót 3 miliony 239 tysięcy 396,80 zł, w tym ze środków zewnętrznych,
1 milion 868 tysięcy 106,82 zł. 

2) Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach:
 remont instalacji centralnego ogrzewania;
 instalacja solarna oraz wymiana pokrycia dachowego;
 wymiana stolarki okiennej i docieplenie stropodachu.

Łączna wartość robót: 456 tysięcy 442,25 zł w tym ze środków zewnętrznych 245 tysięcy
694,42 zł. 

3) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
 likwidacja barier architektonicznych w budynku.

Wartość robót:  94 tysiące 182,27 zł w całości ze środków zewnętrznych.

Remonty i przebudowy dróg:
Na inwestycje i remonty dróg do września 2014 r. przeznaczono 12 milionów 453 tysiące
137,75 zł. Ze źródeł zewnętrznych pozyskano 50,6 procent tej kwoty, czyli 6 milionów
304 tysiące 230 zł. W ramach prowadzonych inwestycji wykonano: 13,91 km nowych
nawierzchni dróg, 3,88 km chodników lub dróg pieszo-rowerowych, 580 m umocnień
oraz wyremontowano 2 przepusty i most.

1) Remont drogi powiatowej Nowa Wieś – Łosie: nawierzchnia  bitumiczna – 1,75 km,
umocnienia korpusu drogi – 410 m .Całkowita wartość zadania to1 milion 215 tysięcy
857,46 z, w tym z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 1 milion 4 tysiące 401
zł. Zadanie zostanie zakończone do 30 września 2014 r.

2) Remont drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka: nawierzchnia bitumiczna–
800 m, ciąg pieszo-rowerowy - 488 m.Całkowita wartość zadania:
1  milion  10  tysięcy  923,14 zł,  w  tym  z  budżetu  państwa  na  usuwanie  skutków
powodzi646 tysięcy 168  zł oraz pomoc finansowa Gminy Grybów  194 tysiące 431 zł.
Zadanie zostanie zakończone 30 września 2014 r.

3)  Remont drogi powiatowej ul. Sobieskiego i ul. Węgierska w Starym Sączu  I etap -
odbudowa drogi - 407,7 m, odbudowa przepustu, chodnik - 740 m. Całkowita wartość
zadania: 1 milion 57 tysięcy 985,08 zł, w tym z budżetu państwa na usuwanie skutków
powodzi 525 tysięcy 108 zł oraz pomoc finansowa Gminy Stary Sącz 187 tysięcy 613 zł.
Zadanie zostanie zakończone 30 września 2014 r.

4)  Przebudowa dróg Łącko – Wola Kosnowa  i Łącko – Naszacowice   - nawierzchnia
bitumiczna  -  6,62  km,  chodnik  –  1,1  km,  remont  mostu  w  Olszanie,  przebudowa
przepusty, montaż barier energochłonnych. Całkowita wartość zadania:

PROTOKÓŁ Nr 36/XXXVI/2014  12 września 2014 r. 10



5 milionów 489 tysięcy 549,29 zł,  w tym z NPPDL 2 miliony 210 tysięcy 842 zł oraz
pomoc finansowa Gminy Podegrodzie 400 tysięcy zł i pomoc finansowa Gminy Łącko
100 tysięcy zł. Zadanie zostanie zakończone 15 października 2014 r.

5) Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie – Nowy
Sącz – II etap  - odbudowa drogi - 537   m, kanalizacja deszczowa, chodnik – 1,09 km.
Całkowita  wartość zadania:  1 milion 278 tysięcy 175,32 zł,  w tym pomoc finansowa
Gminy Nawojowa 510 tysięcy zł. Zadanie zostanie zakończone 30 września 2014 r.

6)  Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Myślec, Rożnów – Rożnów „Zapora”,
Siekierczyna  –  Naszacowice,  Ptaszkowa  –  Wojnarowa,  Biczyce  Dolne  –  Gostwica,
Tymowa – Łososina Dolna – nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości 2,5 km, ciąg
pieszo-rowerowy – 460 m. Całkowita wartość zadania: 1 milion 691 tysięcy 539,36 zł, w
tym  pomoc  finansowa  Gminy  Grybów  237  tysięcy  711  zł. Zadanie  częściowo
zakończone.

7)  Remont drogi powiatowej Maciejowa – Barnowiec  – nawierzchnia bitumiczna - 300
m, umocnienia 170 m.  Wartość zadania według kosztorysu inestorskiego: 709 tysięcy
135,10 zł, w tym promesa na dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi
670 tysięcy zł. Trwa procedura przetargowa.

Łączna  kwota  kluczowych  inwestycji  zawartych  w  Kontrakcie  Terytorialnym  dla
Małopolski to 3 436,20 mln. zł.
W ramach Subregionu Sądeckiego planowane są następujące inwestycje:

OCHRONA ŚRODOWISKA
1.  Instalacje  termicznego  przekształcania  odpadów  wynikające  z  planu  gospodarki
odpadami Województwa Małopolskiego:
Region tarnowski – Tarnów
Region zachodni – Chrzanów lub Oświęcim
Region sądecko-gorlicki – Gorlice
Źródło dofinansowania proponowane przez strony samorządów: PO IŚ
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 1 102 mln. zł.

OCHRONA ZDROWIA
2. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu:
   A. regionalnym
   B. subregionalnym
Inwestycje  w  obiekty  specjalistycznej  infrastruktury  ochrony  zdrowia  oraz  zakup
specjalistycznych  urządzeń  medycznych  w  tych  obiektach.  Źródło  dofinansowania
proponowane  przez  strony  samorządów:  RPO,  budżet  państwa.  Szacunkowa  wartość
przedsięwzięcia: 204 mln. zł.

TRANSPORT KOLEJOWY
3.  Budowa  nowej  linii  kolejowej  Podłęże-Szczyrzyc  -  Tymbark/Mszana  Dolna  oraz
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modernizacja  istniejącej  linii  kolejowej  nr  104 Chabówka -  Nowy Sącz  –  w ramach
projektu Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna
oraz  modernizacja  odcinka  linii  kolejowej  Nowy Sącz  -  Muszyna  – granica  państwa
i Chabówka - Nowy Sącz (133 km)Źródło dofinansowania proponowane przez strony
samorządów: PO IŚ szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 6 000 mln. zł.4. Linia nr 96 na
odcinku Łowczów – Stróże – Muszyna granica państwa oraz nr 105 Muszyna – Krynica
(a) Łowczów – Stróże; (b) Stróże – Nowy Sącz; (c) Nowy Sącz – Muszyna; (d) Muszyna
–  Krynica.  Źródło  dofinansowania  proponowane  przez  strony  samorządów:  POIŚ
szacunkowa  wartość  przedsięwzięcia:  542  mln  zł.  TRANSPORT  DROGOWY5.
Budowa drogi Brzesko - Nowy Sącz. Źródło dofinansowania proponowane przez strony
samorządów: PO IŚ szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 2 400 – 3 500 mln. zł.

BUDOWA  OBWODNIC/OBEJŚĆ  MIAST  DOTKNIĘTYCH  WYSOKĄ
UCIĄŻLIWOŚCIĄ  RUCHU  TRANZYTOWEGO  W  CIĄGU  DRÓG
KRAJOWYCH
6. Nowego Sącza (Chełmca) w ciągu DK28Źródło dofinansowania proponowane przez
strony samorządów: PO IŚ. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 30-35 mln zł7. Gorlic
w ciągu DK28Źródło dofinansowania proponowane przez strony samorządów: PO IŚ.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia:  150 mln  zł8.  Limanowej  w ciągu DK28Źródło
dofinansowania proponowane przez strony samorządów: PO IŚ.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 500 mln zł. 
ZWIĘKSZENIE  DOSTĘPNOŚCI  TRANSPORTOWEJ  OBSZARÓW  
O NAJNIŻSZEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ W REGIONIE
9. Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy
zachodniej  (tzw.  „WĘGIERSKA  BIS”).  Źródło  dofinansowania  proponowane  przez
strony samorządów: PO IŚ Szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 161,3 mln zł

Po zakończeniu wystąpienia Pana Starosty Jana Golonki, Pan Przewodniczący Wiesław
Basta udzielił głosu Panu Antoniemu Porębie RPN.

Pan Antoni Poręba RPN  miał zastrzeżenia do zaprezentowanego sprawozdania Pana
Starosty.  Stwierdził,  że przedstawiony materiał  z pracy Zarządu wykracza poza okres
międzysesyjny  i  obejmuje  on  całą  kadencję.  Następnie  zwrócił  się  do  Pana  Starosty
informując, że zgłoszone przez niego interpelacje zostały pobieżnie omówione. Przede
wszystkim dotyczy to osygnalizowania świetlnego osuwiska w  Białej Niżnej. Pan Radny
prosił o podjęcie działań w trybie priorytetowym, gdyż brak osynalizowania doprowadzi
do tragedii. W kolejnej wspomnianej interpelacji dotyczącej skargi na dyrektora Zespołu
Szkół Zawo w Starym Sączu Pan Radny poinformował, że anonimowe skargi powstały w
wyniku obaw utracenia stanowisk pracy. Natomiast te podpisane należy jak najszybciej
rozpatrzyć.  Pan Antoni Poręba RPN zwrócił się do Pana Przewodniczącego Wiesława
Basty aby skierował  sprawę do Komisji  Rewizyjnej  o  jej  zbadanie  w układzie  Rady
Powiatu,  gdyż  jak  stwierdził,  jest  to  zadaniem  Komisji.  Pan  Radny  w  kwestii
Uniwersytetu III Wieku oznajmił, że nie powinno się dziękować za „obiecanki”. Wyraził
również  przekonanie,  że  wybory  powinny  odbywać  się  co  roku,  gdyż  np.  chodnik
w Starej Wsi był nierealnym zadaniem do wykonania, na co wskazywać mogą ponawiane
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przez niego interpelacje, a teraz chodnik jest robiony. Pan Radny ponownie wrócił do
kwestii Uniwersytetu III wieku informując, że 7 lat rządów nic nie zmieniło w sprawie
emerytów i rencistów, a teraz możliwe są działania  na rzecz tych  osób. Oznajmił,  że
Premier Donald Tusk też obiecywał i wyjeżdża, zatem zdaniem Pana Radnego, powinno
się realnie myśleć, nie wierząc w obietnice, tylko rozliczać władze za czyny. Dlatego Pan
Radny uznał, że należy pochwalić Pana Starostę za czyny w układzie inwestycyjnym ale
te czyny tyczą strony od Nowego Sącza, po Łącko i Stary Sącz. Pan Antoni Poręba RPN
uznał,  że  inwestycje  przeprowadzone  w  szkołach  w  Starym  Sączu  były  potrzebne
i  zostały  bardzo  ładnie  wykonane  ale  wskazał  na  problem  z  budynkiem  Liceum
Ogólnokształcącym w Grybowie, gdyż jak twierdzi, nic w tym temacie nie jest robione,
a  wszelkie  działania  są  blokowane  poprzez  informacje  o  wydatkach  i  sprzedaży
inwestycji. Pan Radny mówił, że jest to inwestycja wiązana, dalej jest 5 mln zapisane
i nikt nie chce do tematu podejść, aby wolnorynkowo sprzedać szkołę i rozbudować ją
w sposób zgodny z koncepcją i projektem. Wyraził żal na zaistniałą sytuację. Dodatkowo
wspomniał  o  braku  obwodnicy  dla  Grybowa.  Poinformował  również  o  artykule
prasowym,  w którym Marszałek Województwa Marek Sowa wypowiada się na temat
perspektywy połączenia z Brzeskiem, Piekiełka itd. Zdaniem Pana Radnego ten temat
trwa już 20 lat, najpierw się o nim zapomina, następnie się do niego wraca i uznaje się to
za sukces, którego nie ma.

Pan  Starosta  Jan  Golonka  oznajmił,  że  musiał  nastąpić  brak  zrozumienia,  gdyż
dziękował  organizatorom  za  piękną,  dobrą  i  sprawną  organizację  wizyty  nie  tylko
Ministrów,  ale  z  jakiejkolwiek opcji  by nie  byli  zawsze  będą  witani  z  należnym im
szacunkiem i sądecką gościnnością.  Pan Starosta jeszcze raz podkreślił,  że dziękował
organizatorom za przygotowanie forum. Dla Sądecczyzny ważną sprawą jest to, że to
forum  odbyło  się  na  naszym  terenie  i,  że  tu  nastąpiły  deklaracje  Ministrów  co  do
utworzenia  polityki  senioralnej.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  inwestycje  drogowe  czy
kolejowe,  Pan  Starosta  poinformował  o  odbytej  dzień  wcześniej  rozmowie  z  Panem
Piotrem Majerczakiem, o odbytych konsultacjach, na które Radni PN zostali zaproszeni,
a 9 września odbyły się konsultacje kontraktu terytorialnego, więc temat linii kolejowej
jest aktualny. Pan Starosta podkreślił, że remonty szkół odbywały się w wakacje i w tym
czasie zostały zakończone.

Pan  Przewodniczący  Wiesław  Basta poinformował,  że  sprawa  skarg  na  Dyrektora
Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Starym  Sączu  została  już  skierowana  do  Komisji
Rewizyjnej i Pan Przewodniczący Andrzej Gancarz będzie się zajmował tą sprawą. Pan
Przewodniczący udzielił głosu Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Czepelakowi.

Pan  Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  odpowiedzi  na
skargę dot. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu poinformował,  że
przed wakacjami wpłynął bardzo obszerny anonim dotyczący szerokiego spektrum spraw
i zarzutów, od pracowniczych poprzez społecznościowe.  Był  to anonim ale  został  on
wnikliwie  sprawdzony.  Pan  Dyrektor  oznajmił,  że  ma  zamiar  spotkać  się  z  Radą
Pedagogiczną  szkoły  i  przedyskutować  te  sprawy,  m.  in.  zwolnień  i  ograniczenia
zatrudnienia.  Ponadto  Pan  Dyrektor  poinformował,  że  Zespół  Szkół  Zawodowych
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najmniej  stracił  na połączeniu szkół,  gdyż tylko jedna osoba straciła  zatrudnienie,  ale
i  tak część pracowników nie może pogodzić  się  z połączeniem szkół.  Zdaniem Pana
Dyrektora  sprawa  zostanie  wkrótce  wyjaśniona.  Poinformował  również,  że  chciałby
starosądeckim Radnym  przedstawić  sytuację  związana  z  zatrudnieniem  w tej  szkole,
liczbę ograniczenia etatów jak i liczbę uczniów, którzy potencjalnie chodziliby dzisiaj do
tych  szkół,  bez  połączenia  w  jeden  zespół.  Pan  Zbigniew  Czepelak  wspomniał,  że
ostatnio wpłynęła do niego skarga jednej z nauczycielek języka polskiego, że ma często
zlecane prowadzenie klas maturalnych i w ten sposób jest szykanowana. Pan Dyrektor
wyraził  swoją opinię,  którą  powszechnie  wszyscy znają,  że pracując  w szkole  trzeba
uczyć. Skargę zgodnie z procedurą, Pan Dyrektor przekazał do Biura Rady, następnie do
wydziału kontroli i zostanie ona rozpatrzona w Komisji Rewizyjnej.

Ad.6
Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poinformował,  iż Komisja  Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją
i nie miała uwag.

Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku
została przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie –
Delegaturę  w  Nowym  Sączu  -  Dział  Monitoringu  Środowiska.  Materiał  został
przygotowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegaturę
w Nowym Sączu - Dział Monitoringu Środowiska.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta podziękował obecnej na
Sesji  RPN  Pani  Dorocie  Łęczyckiej  Kierownikowi  Monitoringu  Wojewódzkiego
Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  Delegatury  w  Nowym  Sączu  za
przybycie.

Radni Powiatu Nowosądeckiego przystąpili do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poinformował,  iż  Komisja  Zdrowia
i Uzdrowisk RPN zapoznała się z informacjami i nie miała uwag.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku :

1) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poinformował,  że odpowiedzi  na
zadawane  pytania  udzieli Pan  Dyrektor  Szpitala  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdrój
Sławomir Kmak i udzielił głosu Panu Antoniemu Poręba RPN.

Pan  Antoni  Poręba  RPN poprosił  o  informacje  na  temat  kosztów  jakie  docelowo
poniesie  szpital,  ewentualnie  przy  poręczeniu  wysokiej  Rady  w układzie  egzystencji
szpitala po 2016 r.

Pan  Sławomir  Kmak  Dyrektor  Szpitala  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju
poinformował, że szpital ma program zachowawczy, zatwierdzony przez Małopolskiego
Inspektora Sanitarnego. W obecnym stanie infrastruktury szpital może funkcjonować do
końca  2016  roku,  natomiast  jeżeli  Minister  Zdrowia  nie  przedłuży  ważności
rozporządzenia, to będzie to problem dla szpitala ale nie tylko tego w Krynicy ale także
w innych miejscowościach: w Nowym Sączu, w Limanowej, w Gorlicach, w większości
klinik krakowskich i w 80% szpitali w Polsce. Obecnie nie ma informacji o projektach,
które  miałyby  wydłużyć  termin  rozporządzenia.  Pan  Dyrektor  oznajmił,  że  nie  ma
jeszcze  dokładnych  kosztorysów na  konieczne  do zrealizowania  inwestycje  takie  jak:
blok operacyjny, centralną sterylizatornie, oddział pediatrii i oddział intensywnej terapii.
Szacunkowy koszt tych inwestycji wraz z wyposażeniem to około 18 mln złotych. Pan
Dyrektor poinformował, że w związku z tym, że nie ma jeszcze ogłoszonych żadnych
konkursów  zarówno  przez  Ministerstwo  Ochrony  Środowiska,  Ministerstwo
Infrastruktury,  jak i  Urząd Marszałkowski,  zatem nie  ma możliwości  aplikowania  do
jakiegokolwiek programu. Wspomniał również, że dokumentacja będzie przygotowana
do końca października 2014 r. W związku z tym, że procedury przetargowe będą trwać
około 4 miesięcy, więc aby zdążyć do końca 2016 r., to budowa powinna się rozpocząć
w I kwartale przyszłego roku mając gwarancje finansowe. Pan Dyrektor poinformował,
że  obecnie  jak  i  na  koniec  2016  r.  szpital  nie  będzie  miał  takiej  kwoty  na
przeprowadzenie  tej  inwestycji.  Większość inwestycji  wykonywanych  w szpitalach  są
finansowane  przez  samorządy  powiatowe.  Pan  Dyrektor  oznajmił,  opierając  się  na
opublikowanej dokumentacji, że z takich działań wynika, iż kosztem kwalifikowanym są
wszystkie wydatki poniesione od stycznia bieżącego roku. W związku z tym, jeżeli w
przyszłości konkursy zostaną ogłoszone, to przystąpimy do programu budowy budynków
użyteczności publicznej, energooszczędnych, tak aby ścieżka z MRPO i z Narodowego
Funduszu  Ochrony  Środowiska,  była  otwarta.  Decyzję  odnośnie  finansowania  tej
inwestycji podejmie Rada Powiatu. Pan Dyrektor informował, że obecna bryła szpitala,
jest nie tylko problemem jeżeli  chodzi o program dostosowawczy ale obecnie nie ma
możliwości  zwiększenia  zakresu  działalności  szpitala,  gdyż  fizycznie  nie  ma  na  to
przestrzeni.  Obecne wymagania mają na celu poprawę komfortu pacjenta,  czyli  mniej
łóżek w salach. 

Pan Starosta Jan Golonka w celu sprecyzowania informacji oznajmił, że 18 mln lub po
przetargu 16 mln, to nie będzie kwota przeznaczona z budżetu Powiatu. Środki, które są
przeznaczone to 85% do 15 %, gdzie 15% pochodzić będzie z budżetu Powiatu.

Pan  Przewodniczący  Wiesław  Basta  podziękował  Panu  Sławomirowi  Kmak
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Dyrektorowi Szpitala im. J. Dietla w Krynicy za przygotowanie informacji i udzielenie
odpowiedzi.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku:

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poinformował, że odpowiedzi na zadawane
pytania udzieli Pan Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Józef
Zygmunt i udzielił głosu Panu Marianowi Ryba RPN.

Pan  Marian  Ryba  RPN  zadał  pytanie  czy  karetka,  która  została  zakupiona  jest  już
zarejestrowana i w użyciu?

Pan Józef Zygmunt Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
odpowiedział,  że zakupiona karetka przez Starostwo Powiatowe z jakiś powodów jest
zajęta przez Urząd Skarbowy. Związane jest to ze sprawą dostawcy i montażownią Pana
Kuca.  Urząd Skarbowy nalicza  Panu Kucowi akcyzę  10 lat  wstecz  i  z  tego powodu
wokół jego firmy jest to zamieszanie. Ten samochód nie powinien być zajęty przez Urząd
Skarbowy, gdyż na dniach otrzymamy oficjalne pismo informujące, że przez nieuwagę
nie słusznie ten samochód został zajęty i w związku z tym będzie można zarejestrować
ten pojazd i  przekazać  do usług w podstacji  w Krynicy Zdrój,  gdzie  ma służyć  jako
transport sanitarny dla szpitala w Krynicy Zdrój. Pan Dyrektor stwierdził, że ta sytuacja
jest trudna do wytłumaczenia, ponieważ gdyby ten samochód był zajęty, to otrzymałby
rekompensatę  finansową,  ponieważ  ten  samochód  nie  jest  zapłacony  ale  również
otrzymałby zakaz kupowania u tej firmy, a jest to jedyna firma w Polsce, która dostarcza
ambulanse.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta  udzielił głosu  Panu Józefowi Świgut
RPN.

Pan Józef Świgut RPN zadał pytanie dotyczące finansowania dodatkowych dyżurów od
19.00 do 23.00 tj. 4 godziny - obiecanych przez Wojewodę.

Pan Józef Zygmunt Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
odpowiedział, że Pan Wojewoda za każdym razem, kiedy przydziela dodatkowe godziny
pracy karetki, to przydziela także kontrakt. Zgodnie z kontraktem za każde godziny są
wypłacane dodatkowe pieniądze, które od 6 lat nie wzrosły.

Panu  Józef  Świgut  RPN oznajmił,  że  należy  rozumieć,  że  środki  finansowe  na
dodatkowe  godziny  są   ponoszone  przez  Wojewodę  a  nie  przez  Narodowy Fundusz
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Zdrowia.

Pan Józef Zygmunt Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
poinformował, że Pan Wojewoda kontraktuje, ale rozlicza i płaci NFZ.

Pan Józef Świgut RPN powiedział, że jest to dziwna sytuacja, gdyż jak mu wiadomo, to
w NFZ są kontraktowane godziny. 

Pan Józef Zygmunt Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
odpowiedział,  iż jest to dobry krok we właściwym kierunku, gdyż pogotowie wraz ze
Starostą  dąży,  aby  we  wszystkich  podstacjach,  opiniując  Wojewódzki  Plan  Działań
Ratowniczych, zostały otrzymane kontrakty na 24 godziny. Po pierwsze, koszty inaczej
są rozliczane,  ze względu na fakt,  że  samochody zostają  w garażach na podstacjach,
gdzie  trzeba je kontrolować.  Kontrakt  jest  zawierany ze Szpitalem w Nowym Targu,
a Sądeckie Pogotowie jest tylko podwykonawcą,  który wygrał przetarg na wykonanie
zadania. 

Pan  Antoni  Poręba  RPN  poinformował  o  wystąpieniu  Komisji  Zdrowia  do  Pana
Starosty, gdzie  jak wspomniał,  Pan Starosta  wystąpił  do MSW o przydział  karetek.
W wyniku tego, Pan Radny poprosił  o odpowiedź czy  w związku z nadchodzącymi
wyborami, i zubożeniem służby zdrowia w szczególności na Sądecczyźnie przez Pana
Milera, nie przekazałby on w pełni wyposażonej karetki pogotowia?

Pan Józef Zygmunt Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu
udzielając  odpowiedzi  oznajmił,  że  na  początku  2014  r.  zaprzestano  przekazywania
karetek, ponieważ Wojewoda zlikwidował te wydziały. Nie ma możliwości pozyskania
karetek w Ministerstwie, ani u Wojewody.

Wobec wyczerpania pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze
2014 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2014 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poinformował, iż Komisja Budżetowa
RPN oraz Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznały się z informacjami i nie miały
uwag.
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Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.9.

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 I półroczu 2014 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poinformował, iż Komisja Budżetowa
RPN  zapoznała się z informacją i nie miała uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 10.

Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poinformował,  iż  Komisja  Polityki
Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 11.
Informacja  na  temat  stanu  przygotowań  szkół  i  placówek  oświatowych
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku
szkolnym 2014/2015.

Przewodniczący  Rady Powiatu  Wiesław Basta  poinformował,  iż  Komisja  Edukacji
RPN Społecznej zapoznała się z informacją i nie miała uwag.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  udzielił  głosu  Panu  Edwardowi
Ciągło RPN.

Pan  Edward  Ciągło  RPN  zapytał  jak  przełożyła  się  informacja  napraw,  remontów
w szkołach na nabór uczniów i czy planowane jest przedstawienie przez Pana Dyrektora,
jak wyglądała sytuacja w placówkach pod kątem zdawalności egzaminów maturalnych
i  w  kontekście  ilości  uczniów,  którzy  przyszli  do  szkół  należących  do  Powiatu
Nowosądeckiego?  Pan  Radny  stwierdził,  że  jeśli  na  kolejnej  sesji  jest  planowane
przedstawienie takiej informacji, to nie będzie zadawał kolejnych pytań. Natomiast jeżeli
nie  jest  to  przewidziane,   to  chciałbym  otrzymać  odpowiedź  czy  jako  Rada,  Zarząd
wszystko  wykonaliśmy,  aby  poziom  kształcenia  w  Powiatowych  szkołach  był  jak
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najwyższy?  Gdyż  zdaniem  Pana  Radnego  są  niepokojące  dane  wynikające
z przeprowadzonych egzaminów, gdyż zdawalność w pierwszym terminie wynosi 40 %.
Pan  Radny  stwierdził,  że  narzeka  się  na  warunki  w  liceum  w  Grybowie,  a  wyniki
kształcenia są najlepsze, to zadaje sobie pytanie: w czym jest problem? Czy w sposobie
zarządzania  i  doborze  kadry,  czy  nadmierne  obciążenie  młodzieży?  Spadek  liczby
uczniów wynika z cyfr demograficznych. Pan Radny wyraził zaniepokojenie, gdyż dla
młodzieży głównie rekrutującej się z małych wiosek i trudnych warunków, jeżeli w tym
okresie  nie  zostanie  wykazanie  odpowiednio  dużo  starań,  aby  dać  im  możliwość
należytego przygotowania, na odpowiednim poziomie, w świecie, kiedy liczy się wysoki
stopień przygotowania  i profesjonalizmu albo zawodówki. Przy kończącej się kadencji
na to pytanie, zdaniem Radnego, należy odpowiedzieć, gdyż młodzieży wywodzącej się
z trudnych środowisk, nie można odciąć szansy zdobycia najlepszego wykształcenia, bo
jest to inwestycja w przyszłość.  Przykład szkoły z Grybowa pokazuje, że wszystko jest
możliwe, gdyż na odpowiednim poziomie kierują jednostką. Pan Radny poinformował,
że obserwuje i zastanawia się jak młodzież dojeżdżająca do szkoły, która absorbowana
jest zajęciami do godzin 19.00 -20.00 może być na drugi dzień do zajęć przygotowana?
Radny oznajmił,  że  z  matematyki  było  dużo programów pozwalających  w godzinach
poza  etatowych  zdobywać  wiedzę,  ale  nie  miało  to  odzwierciedlenia  na  poziom
zdawalności  egzaminu  z  matematyki,  która  jest  podstawą  przygotowania  do  studiów
technicznych. Zdaniem Radnego należy się przyjrzeć czy w kadrze kierowniczej nie ma
osób,  których  poziom zdawalności  swoich  wychowanków  był  niski?  Pan  Radny  nie
rozumie dlaczego nie rozlicza się z efektów? 

Pan Zbigniew Czepelak Dyrektor Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, iż Karta
Nauczyciela  i  przepisy  dotyczące  zatrudnień  nauczycieli  są  tak  rygorystyczne,  że
zwolnienie  nauczyciela  jest  praktycznie  niemożliwe.  Pan  Dyrektor  stwierdził,  że
dyskusja  na  ten  temat  zostanie  przeprowadzona  na  Komisji  Edukacji  i  podczas
październikowego  posiedzenia  Rady  Powiatu,  gdyż  w  październiku  jest  ocena
funkcjonowania szkół i  czas na przeprowadzenie pogłębionej  dyskusji.  Pan Dyrektor
oznajmił, że wyniki nie są zadowalające ale nie jest to 40%. Natomiast w kwestii liceum
w Grybowie nie można mówić o bardzo trudnych warunkach, ponieważ są one całkiem
dobre, brakuje jedynie odpowiedniej sali gimnastycznej. Pan Dyrektor przypomniał, że
również  szkoła  w  Łącku  miała  dobre  wyniki,  które  wypracowała  na  zajęciach
dodatkowych.  Jest  wiele  czynników mających  wpływ  na  wyniki  i  jak podkreślił  Pan
Dyrektor, nie jest to tylko zarządzanie placówką. Wiele zależy nie tylko od nauczyciela
ale  także  od  ucznia.  Pan  Dyrektor  oznajmił,  że  trudno  jest  powiązać  wpływ
przeprowadzonych inwestycji  na nabór, ale do Zespołu Szkół Zawodowych w Starym
Sączu w miesiącu wrześniu doszło 15 uczniów. Zmiana estetyki i wystroju jak i komfort
cieplny w porze zimowej, z pewnością przekłada się na odbiór wizerunku szkoły przez
ucznia.  Prowadząc  nadzór  nad  szkołami  mamy  obowiązek  dbać  o  wygląd  szkoły
i komfort nauczania oraz uczenia się. Odpowiadamy za wyposażenie szkoły i standard
techniczny. Pan Dyrektor wyraził wdzięczność, wynikającą z faktu otrzymania wsparcia
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funduszy unijnych,  gdyż w innym przypadku,  nie  można by było  przeprowadzić tylu
potrzebnych inwestycji. Z punktu widzenia ekonomicznego koszt ogrzewania węglowego
wynosił w przeliczeniu 40 – 45 zł za m², a przy ogrzewaniu gazowym ten koszt wynosi
około  20  zł  za  m²,  są  to  znaczne  oszczędności,  które  pozwolą  na  przekazanie  tych
środków  na  inne  cele,  takie  jak  np.  dofinansowanie  dodatków  motywacyjnych  dla
najlepszych nauczycieli. 

Pan Edward Ciągło RDN poinformował, że nie kwestionuje konieczności inwestowania
w infrastrukturę budynków, jedynie podziwia, że mimo ograniczonych kwot, tyle udało
się wykonać, a dalszą dyskusję pozostawia na kolejne posiedzenie Rady.

Pan Przewodniczący  Wiesław Basta podziękował  Panu Dyrektorowi Zbigniewowi
Czepelakowi za przygotowanie informacji i udzielenie odpowiedzi. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Zgodnie z §21 Statutu Powiatu Nowosądeckiego Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
o prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Jana
Dziedzinę. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  został
zobowiązany do  prowadzenia obrad XXXVI Sesji RPN poczynając od pkt. 12 do
pkt. 19 porządku obrad. 

Ad. 12.

Sprawozdanie z realizacji  zadań w zakresie promocji powiatu wykonanych przez
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w I półroczu 2014 r.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poinformował,  iż  Komisja
Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Współpracy
Międzynarodowej  RPN zapoznała się z informacją i nie miała uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 13.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  poprosił  Pana

Stanisława Tokarczyka Dyrektora Wydziału Finansowego o zaprezentowanie projekt  uchwały
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego
na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok
wraz z autopoprawką.
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Pan  Dyrektor  Wydziału  Finansowego  Stanisław  Tokarczyk  poinformował,  że
dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów do budżetu
Powiatu na 2014 rok o kwotę 1 mln 160 tys. 302 zł, z tego dochodów bieżących 1 mln
036 zł i dochodów majątkowych o 123 tys. 720 zł. Dochody zwiększa się z tej kwoty
1  mln.  160  tys.  302  o  476  tys.  300,  pochodzi  to  z  otrzymanych  zawiadomień
o  zwiększeniu  subwencji  oświatowej  Powiatu  o  kwotę  10  tys.  przeznaczoną  na
dofinansowanie  wyposażenia  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu. Środków z funduszu pracy
o  366  tys.  300  przeznaczonej  na  finansowanie  kosztów  nagród  oraz  składek  na
ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,  a w szczególności
pełniących  funkcję  doradców klienta,  i  zajmujących  stanowiska  kierownicze  oraz  po
uzyskaniu dotacji z funduszu rozwoju kultury w wysokości 100 tys. na dofinansowanie
zadania  inwestycyjnego  pn.  Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  zespole  Szkół
w Marcinkowicach. Wprowadza się do budżetu Powiatu dochody bieżące w kwocie 423
tys.  82  zł,  jest  to  kwota  z  tytułu  niewykorzystanych  wydatków objętych  w wykazie
wydatków niewygasających do końca 2013 r. i z tej kwoty przeznacza się 215 tys. 559 zł,
z tego 80 tys. 300 zł w dziale transport i łączność na wydatki majątkowe na opracowanie
dokumentacji  technicznej,  100  tys.  w  dziale  edukacji  na  opiekę  wychowawczą  na
wydatki majątkowe przeznaczone na zadania likwidacji w barierach architektonicznych
w  odniesieniu  do  osób  niepełnosprawnych  w  Internacie  Międzyszkolnym  w  Starym
Sączu; 35 tys. 259 zł na trzy projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy
Europejskich  oraz  kwotę  190  tys.  243  zł  przeznaczoną  na  uzupełnienie  wydatków
w  grupie  wynagrodzeń,  w  oświacie  i  wychowaniu  100  tys.  i  edukacyjnej  opieki
wychowawczej  90  tys.  243  zł  w  związku  z  dużą  ilością  odpraw  dla  nauczycieli
przechodzących  na  emeryturę,  a  także  dla  zwalnianych  w wyniku  zmniejszającej  się
liczby uczniów, ponadto zwiększa się dochody o kwotę 260 tys. 920 zł, z tego dochody
własne  Powiatu o kwotę 75 920 zł z pływów opłat komunikacyjnych 50 tys. związku
z ponadplanową realizacją oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 23 tys.
720  zł  pochodzące  ze  sprzedaży  maszyn  ze  zlikwidowanych  byłych  warsztatów
szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. O 35 tys. zwiększa
się dochody Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w związku z przyjęciem nowych
mieszkańców  z  przeznaczeniem  na  uzupełnienie  wydatków  bieżących.  Dotacje
z  Powiatów  i  Gmin  na  dzieci  umieszczane  w  Placówkach  Opiekuńczo  –
Wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego o 150 tys. zł., ponieważ wydatki
na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zostały zaplanowane
w Uchwale budżetowej Powiatu na 2014 r. w pełnej wysokości. Obecnie nie zachodzi
konieczność  zwiększenia  wydatków  na  ten  cel.  W  grupie  zwiększenia  planowanych
wydatków uzupełnia się wydatki bieżące w dziale obsługa długu publicznego o kwotę
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241  tys.  na  odsetki  od  kredytów,  o  143  tys.  w  związku  z  nieznacznym,  ale  stałym
wzrostem oprocentowania WIBOR 3M i koniecznością ciągłego korzystania z kredytu
krótkoterminowego w rachunku bieżącym oraz na wydatki związane z obsługą bankową
98 tys. W związku z informacją otrzymaną od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie, dotyczącej zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczącej realizacji
projektu  pn.  Modernizacja  jakości  usług  opieki  społecznej  świadczonych  przez  DPS
w  Zbyszycach,  tj.  w  dziale  pomoc  społeczna  wprowadza  się  stosowne  zmiany
w  dochodach  bieżących  i  majątkowych  między  źródłami  ich  pochodzenia  na  łączną
kwotę  2  mln  105  tys.  893  zł.  Z  uwagi  na  bardzo  trudną  sytuację  finansową
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  w  Krynicy  Zdroju
przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 206 tys. z działu gospodarka mieszkaniowa
do  działu  ochrona  zdrowia  na  zwiększenie  dotacji  dla  szpitala,  przeznaczonej  na
dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dot. rozbudowy szpitala 73 tys. 800
zł oraz zakupu sprzętu medycznego 132 tys. 200 zł. Ponadto przenosi się wydatki bieżące
w  wysokości  4  tys.  100  zł  z  działu  ochrona  zdrowia  do  działu  kultura  i  ochrona
dziedzictwa  narodowego  na  uzupełnienie  dotacji  udzielanych  organizacjom
pozarządowym w trybie  art.21 Ustawy o finansach publicznych  z przeznaczeniem na
zadania  z  zakresu  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego.  Przenosi  się  w  dziale
transport i łączność wydatki majątkowe w kwocie 150 tys. z rozdziału drogi publiczne do
rozdziału  drogi  publiczne  gminne  z  przeznaczeniem na  pomoc  finansową dla  gminy
Podegrodzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi gminnej
Wygon, stanowiącej ciąg komunikacyjny do drogi wojewódzkiej. Na wniosek Komisji
Budżetowej dokonuje się wpisu dodatkowego, polegającym na dopisaniu: „na dokonanie
dodatkowej kanalizacji dla przejęcia wód opadowych z drogi powiatowej”.

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
zmian  w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  oraz  zmian  w  Uchwale
Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  wraz  z  autopoprawką pod
głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
16 głosów – za

2 głosów – przeciw

4 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała  Nr 394/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014 r.,
w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  oraz  zmian
w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  poprosił  Panią
Halinę Hajtek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przedstawienie projektu

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzenia Powiatowi Gorlickiemu
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina Hajtek poinformowała, że
ma zamiar  umieścić  w dziennym ośrodku wsparcia  dla  osób psychicznych na terenie
Powiatu Gorlickiego,  osobę z Powiatu Nowosądeckiego.  Podyktowane jest  to dobrem
osoby, która mieszka w gminie Korzennej i do najbliższego ośrodka z terenu Powiatu
Nowosądeckiego miałaby około 40 km, natomiast w miejscowości Bobowa znajduje się
się filia ośrodka i jest to odległość 5 km. Pani Dyrektor oznajmiła, że Powiat Gorlicki
wyraził zgodę na przyjecie tej osoby do swojego ośrodka.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina  poddał projekt uchwały w sprawie
powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
pod głosowanie. 

Na  sali  obrad  podczas  głosowania  nad  w/w  projektem  uchwały  było  obecnych
21 Radnych Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:

21 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała  Nr 395/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014 r.,
w sprawie  powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej została podjęta

Ad. 15.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan Jan Dziedzina poprosił Pana Jana

Golonkę Starostę Powiatu Nowosądeckiego o przedstawienie projekt  uchwały  Rady Powiatu
Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania  Burmistrzowi  Starego  Sącza  przez  Powiat
Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową nr  1535 K Stary Sącz:  ulica  Sobieskiego
i ulica Węgierska, w km 0+ 000 - km 2+444,60.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka  poinformował,  że kończą się prace
remontowe pierwszego odcinka drogi przy ul. Węgierskiej  w Starym Sączu, następnie
Burmistrz Starego Sącza wystąpił z wnioskiem o przekazanie drogi powiatowej celem
rozpoczęcia  kompleksowego  remontu  drugiego  odcinka  drogi.  Wynika  to  z  faktu,  iż
więcej inwestycji jest do zrealizowania ze strony gminy, dotyczy to m. in. odwodnienia
drogi.  Burmistrz  przejmuje  drogę  i  składa  wniosek  do  Narodowego  Programu
Przebudowy  Dróg  Lokalnych  i  daje  50%  udziału  a  Powiat  przekazuje  25% udziału
w zakresie działań związanych z nawierzchnią drogi. Ponadto Samorząd w ramach tego
programu  może  składać  tylko  dwa  wnioski  i  zazwyczaj  jeden  zostaje  pozytywnie
rozpatrzony. Powiat już złożył jeden wniosek, jest to duże przedsięwzięcie, droga Nowy
Sącz – Łęka – Przydonica, i są jeszcze inne zadania na które zostaną złożone wnioski tj.
Długołęka – Świerkla, Nawojwa – Łazy Biegonickie.  

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Stanisław  Śmierciak
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie
przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą
powiatową nr 1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica Węgierska, w km 0+ 000 - km
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2+444,60 pod głosowanie. 

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

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała  Nr 396/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014 r.,
w  sprawie  przekazania  Burmistrzowi  Starego  Sącza  przez  Powiat  Nowosądecki
zarządzania drogą powiatową nr 1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica Węgierska,
w km 0+ 000 - km 2+444,60 została podjęta

Ad.16

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  poprosił  Panią

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monikę  Bochenek
o przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie
przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  realizacji  projektu  partnerskiego  pn.
Przygotowanie  dokumentacji  dla  projektu  zagospodarowania  otoczenia  Jeziora
Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne. 

Pani Dyrektor  Powiatowego  Centrum Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek
poinformowała, że w przypadku tego projektu na wniosek gmin Powiat Nowosądecki jest
liderem projektu,  który  obsłużyłby  go technicznie,  bez  ponoszenia  wkładu własnego.
Gminy  będące  partnerami:  Chełmiec,  Czchów,  Łososina  i  Gródek  nad  Dunajcem,
pokrywają wkład własny do projektu o łącznej wartości 378 tys. 572 zł. Pozostałe koszty,
czyli 500 tys. jest to kwota dofinansowania w ramach MRPO, która została zatwierdzona
i przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Przedmiotowy projekt obejmuje
tylko  i  wyłącznie  przygotowanie  dokumentacji  architektoniczno – projektowej  dla  tej
inwestycji. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN Antoni
Koszyk przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Włodzimierz  Oleksy  przedstawił
opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  udzielił  głosu  Panu Radnemu
Wiesławowi Pióro.

Pan Wiesław Pióro RPN zadał pytanie jakie konsekwencje wynikają z faktu, że projekt
wrócił do Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich? gdyż przez rok tym projektem
zajmowała  się  Małopolska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego,  czyli  potężna  agenda
Marszałka Województwa na którą idą pieniądze publiczne.

Pani Dyrektor  Powiatowego  Centrum Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek
poinformowała,  że system procedowania  dokumentacji  był  skomplikowany,  ponieważ
karta  projektu odnośnie zagospodarowania  terenu jeziora była  tworzona przez powiat
wraz  innymi  gminami  w  2012  r.  Taka  karta  została  złożona  do  Banku  Projektów
Regionalnych, która była procedowana i pozytywnie przyjęta. W tym czasie otrzymane
zostało zaproszenie do złożenia wniosku w  ramach działania 9.3 MRPO na opracowanie
dokumentacji do realizacji inwestycji docelowej w okresie programowania 2014 – 2020.
Te  dokumenty  zostały  opracowane  i  karta  została  złożona.  Decyzją  Zarządu
Województwa  Małopolskiego  wszystkie  środki  w  ramach  działania  9.3  dotyczące
zagospodarowania turystycznego wokół jezior, w całej Małopolsce było ich 5, zostały
przerzucone  na  Małopolską  Agencję  Rozwoju  Regionalnego,  która  miała  się  zająć
wszystkimi projektami w całej Małopolsce. Po roku Zarząd MARR zdecydował, że nie
będzie  wykonywał  tych  zadań.  Przez  ten  rok  agencja  nic  nie  zrobiła,  nie  powstała
koncepcja, nie zostały też wydane jakiekolwiek środki finansowe, więc wnioski wróciły
do podmiotów przez które zostały złożone. 

Pan  Jan  Golonka  Starosta  Powiatu  Nowosądeckiego poinformował,  że  w  chwili
otrzymania  od  gmin  propozycji  bycia  liderem  i  przejęcia  koordynowania  prac
projektowych, zostało wystosowane pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego
o zgodę przystąpienia do tego projektu. Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie
rozpatrzył wniosek. 

Pan Wiesław Pióro Radny Powiatu Nowosądeckiego  wyraził  opinię,  że rozdawane
środki i zadania są przez Województwo i Marszałka, a wykonywać zadania muszą niższe
szczeble. Pan Radny oznajmił, że MARR na pewno poniósł koszty, gdyż płacił pensje
osobom,  które  zajmowały  się  tym  projektem,  zatem  społeczeństwo  poniosło  straty.
Wyraził  nadzieję,  że  takie  działania  instytucji  zostaną  rozliczone,  przy   najbliższych
wyborach. 

PROTOKÓŁ Nr 36/XXXVI/2014  12 września 2014 r. 26



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  realizacji  projektu  partnerskiego  pn.
Przygotowanie  dokumentacji  dla  projektu  zagospodarowania  otoczenia  Jeziora
Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 23 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 g osów – wstrzymuj cych sił ą ę

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała  Nr 397/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014 r.,
w sprawie  przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji projektu partnerskiego
pn.  Przygotowanie  dokumentacji  dla  projektu  zagospodarowania  otoczenia  Jeziora
Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne została podjęta

Ad. 17

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  poprosił  Panią

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monikę  Bochenek
o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie  Statutu
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich wraz z autopoprawką.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek
oznajmiła,  że  aktualizacja  Statutu  wynika  ze  zmiany  siedziby Powiatowego  Centrum
Funduszy Europejskich. W dokumencie przyjętym 2012 r. pojawiała się siedziba przy ul.
Nawojowskiej  a  obecnie  jest  to  ulica  Kościuszki.  Zostały  też  uporządkowane  zdania
PCFE w chronologicznej  kolejności  i  zostały dołożone dwa zadania.  Jedno z zakresu
organizacji  wprowadzenia  partnerstw  publiczno  –  prywatnych  oraz  drugie  z  zakresu
monitoringu,  aktualizacji,  weryfikacji  założeń  Strategi  Rozwoju  Powiatu
Nowosądeckiego. Autopoprawka dotyczy ostatniego rozdziału, jako przypisy końcowe,
gdyż podwojono zapisy.  We wcześniejszej części Statutu usunięto paragraf 8 i  wtedy
paragraf  9  zmieniono  na 8,  oraz  wykreślono punkt  4,  które  mają  zapisy w rozdziale
pierwszym i w Uchwale o zmianie Statutu. 
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Przewodniczący  Komisji  Statutowej  RPN  Zygmunt  Paruch  przedstawił  opinię
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie
Statutu  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  wraz  z  autopoprawką  pod
głosowanie. 

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

W wyniku głosowania otrzymano:

20 głosów – za

4 głosów – przeciw

1 g osów – wstrzymuj cych sił ą ę

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała  Nr 398/XXXVI/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 września 2014 r.,
w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich została podjęta

Ad. 18

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  udzielił  głosu  Panu Radnemu
Wiesławowi Pióro.

Pan  Wiesław  Pióro  Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  wyraził  niezadowolenie,  że
Komendant Policji nie zabrał głosu w poruszanych przez Radnych sprawach. Uznał, że
Pan  Komendant  nie  traktuje  poważnie  uwag,  które  wnoszą  Radni,  a  dotyczą  one
problemów ludzi.  Pan Radny dodał,  że  stanowiska pracy funkcjonariuszów policji  są
finansowane z pieniędzy publicznych. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan Dziedzina  w celu  uzupełnienia  informacji
dodał, że Pan Naczelnik poinformował go, że w niektórych tematach pytania wykraczają
poza jego kompetencje,  aby bezpośrednio na nie odpowiedzieć,  natomiast interpelacje
złożone na piśmie uzyskają odpowiedź pisemną Pana Komendanta. 
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Pan Wiesław Pióro Radny Powiatu Nowosądeckiego oznajmił, że nie jest zadowolony
z  faktu,  że  Pan  Komendant  dwa  razy  deleguje  na  posiedzenie  Rady  Powiatu  osobę
niekompetentną. 

Ad.19.

Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina,  wobec
wyczerpania  wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXXVI  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:
Anna Hardy-Repetowska
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