
 Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 18/XVIII/2016

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 13:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego  w  Nowym  Sączu,  ul  Jagiellońska  33,  sala  obrad  (pokój  208),  a  zakończyła  
ok godziny 14:30.
W  sesji  uczestniczyło  23  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  Gomółka,  w  imieniu  Przewodniczącego  Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunta  Parucha,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XVIII  Sesji  Rady 
Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Marta Adamczyk i Krzysztof Bodziony.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Gomółka  zwrócił  się  do  radnych  
z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie porządku 
obrad.

Wobec braku uwag  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  poddał pod głosowanie 
porządek obrad

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:

 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2015 roku.
7. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
8. 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 2016 r.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku podmiotów 
leczniczych:
1)  SPZOZ  –  Szpitala  im.  dr.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju.                 
2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2016 
roku  oraz  informacja  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu 
Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

11. Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu.
12. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2016/2017.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 

Łącko przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową 1540 K Łącko –  Wola 
Kosnowa od km 4+953 do km 6+179.

14.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 
w Nowym Sączu.

15.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały 
Nr117/XII/15  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w  sprawie 
ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu 
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta 
i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.

16.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  likwidacji  Zespołu 
Ekonomicznej  Obsługi  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  w  Starym  Sączu  i  utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym 
Sączu” oraz nadania jej statutu.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do 
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

18. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 
na 2016 rok.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

20. Oświadczenia, wolne wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
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Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  poinformował Państwa radnych, iż zgodnie z § 
81 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony 
do wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone 
poprawki ani uzupełnienia.

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

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

W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelację:

• dot.  obwałowania rzeki Białej na osiedlu Zawadzie w Grybowie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelację:
• dot.   remontu drogi na ul. Pułaskiego w Krynicy Zdroju oraz remontu nawierzchni drogi 

powiatowej w Muszynie w kierunku Złockiego.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz zgłosił interpelację:

• dot. drogi powiatowej w Łomnicy Zdroju – udrożnienia rowów i przepustów na odcinku od 
kościoła w górę i poszerzenia poboczy na tej drodze od szkoły w dół drogi powiatowej.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wojciech Nalepa zgłosił interpelacje:
• dot.  drogi powiatowej Barcice-Wola Krogulecka.
• dot.  drogi powiatowej Barcice-Przysietnica (skrzyżowanie z drogą 87).
• dot.  droga powiatowej w okolicach kościoła (drewnianego) w Moszczenicy.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski zgłosił interpelacje:

• dot. odnowienia pasów przejścia dla pieszych oraz linii środkowych i bocznych na drodze 
powiatowej w miejscowości Klęczany.

• dot. namalowania  na  jezdni  natryskowych  pasów  zwalniających  w  miejscowości 
Marcinkowice koło Szkoły Podstawowej i Zawodowej.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski zgłosił interpelacje:

• dot. wypłat nauczycielom szkół powiatowych dodatku motywacyjnego.
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Ad. 5.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie 
międzysesyjnym.
W pierwszej kolejności Starosta Nowosądecki udzielił odpowiedzi na interpelacje państwa radnych. 
Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  radnego  Antoniego  Porębę  odnośnie  obwałowania  rzeki 
Białej w Grybowie. Zarząd wnioskował już w tej sprawie i będzie wnioskował ponownie. Mimo, ze 
sprawa była parokrotnie zgłaszana przez radnego Porębę, Powiat nie jest w tej sprawie decydentem, 
jednakże różnymi środkami będzie dążył do pomyślnego zakończenia sprawy.

W kwestii interpelacji zgłaszanej przez radnego Stanisława Sułkowskiego odnośnie drogi Muszyna- 
Złockie  w  kierunku  Piwnicznej  -  na  chwilę  obecną  nawierzchnia  dróg  w  Powiecie  jest 
systematycznie  ulepszana.  Najbardziej  newralgiczne  miejsca  są  udoskonalane  w  pierwszej 
kolejności, gdzie nawierzchnia jest naprawdę w złym stanie. W chwili obecnej przygotowywany 
jest przetarg przez PZD na nawierzchnię tej drogi. W sprawie udrożnienia rowów w Łomnicy Zdrój  
sprawa będzie załatwiana na bieżąco.

Odnośnie interpelacji złożonej przez radnego Wojciecha Nalepę Starosta poinformował, że jeżeli 
chodzi  o  pobocza  w  Moszczenicy  są  sprawą  jak  na  razie  przez  niego  nieznaną.  W  kwestii 
skrzyżowania  Przysietnica  -  Barcice  będzie  podejmowana  w  rozmowach  z  dyrekcją  Dróg 
Krajowych  i  Autostrad.  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Adam  Czerwiński  zajmie  się 
kwestiami podejmowanymi w interpelacji.

Radny Marek Kwiatkowski złożył dwa zapytania odnośnie przejścia dla pieszych w Klęczanach, 
która zostanie rozwiązana w najbliższym czasie. Kwestie bezpieczeństwa na drogach są sprawami 
priorytetowymi.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak   odniósł  się  także  do  interpelacji  radnego  Stanisława 
Dąbrowskiego  o  dodatkach  motywacyjnych  dla  nauczycieli.  Rozmowy  na  temat  dodatków 
motywacyjnych były już prowadzone w lipcu. Problemem są środki na ten cel.  W przedmiocie zaś 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej i nadawania odznaczeń, orderów, wyróżnień, nagród dyrektorów 
szkół i organów prowadzących oraz nagród kuratora należy zauważyć,  iż wnioski o przyznanie 
występuje  dyrektor  szkoły  ewentualnie  dyrektor  placówki,  nie  zaś  starosta,  czy  zarząd. 
Wnioskowanie jest także uzależnione od terminów, które są z góry określone kilka miesięcy przed 
przyjmowaniem wniosków.  Medal za długoletnią służbę czy medal KEN i odznaczenia państwowe 
brązowy,  srebrny,  złoty Krzyż  Zasługi  są  to  terminy znacznie  wcześniejsze.  Do końca  grudnia 
odznaczenia państwowe do końca lutego odznaczenia resortowe. Każdy dyrektor powinien o to 
zabiegać i dbać. Zarząd bardziej oponuje za dodatkiem motywacyjnym dla nauczycieli niżeli za 
dodatkiem wyrównawczym. 

Następnie Starosta przystąpił do sprawozdania z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.
Na Komisjach  przedstawiciele  zarządu składali  i  podnosili  odpowiednie  kwestie.  Po  staraniach 
i prośbach Zarząd Województwa przekazał 3 mln złotych na odszkodowania związane z Obwodnicą 
Zachodnią, które znacząco pomogą Powiatowi jeśli chodzi o budżet. Powiat miał do wypłaty 8 mln 
odszkodowań  ponad  zaplanowane  wcześniej  10,  5  mln.  Starosta  Nowosądecki  złożył 
podziękowania  Marszałkowi  Województwa oraz  całemu Zarządowi  za  wspólne  zabieganie  o  te 
środki, co zakończyło się sukcesem. 

Ważnym  wydarzeniem  w  ostatnich  dniach  było  podpisanie  umowy  w  ramach  postępowania 
przetargowego na rozbudowę szpitala w Krynicy - Zdroju. Roboty wykonywać będzie firma Ana-
Bud na kwotę 13 mln 649 tys. zł brutto  w terminie do listopada 2017 roku, czyli przed podanym w 
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rozporządzeniu  ministra  zdrowia  terminem,  w zakresie  dostosowania  obiektów służby zdrowia. 
Dyrektor  szpitala  złożył  wniosek w odpowiednim terminie  do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska o środki  z  programu LEMUR. Chodzi  o  kwotę  niespełna 3 mln  złotych.  Dyrektor 
Sławomir Kmak ma także ma wystąpić do samorządów powiatowych z prośbą o wsparcie, gdyż 
Szpital w Krynicy obsługuje mieszkańców całego powiatu. 

W  okresie  międzysesyjnym  przeprowadzono  konkursy  na  stanowiska  dyrektorów  dwóch 
wydziałów. Owe wydziały powstały z podziału Wydziały Geodezji  i  Budownictwa. Dyrektorem 
Wydziału Geodezji został inż Janusz  Banaczyk, a dyrektorem Wydziału Budownictwa został inż 
Jacek Janusz. 

Powiat przeprowadził negocjacje z Gminą Łącko.

Zarząd  otrzymał  decyzję  wojewody  w  sprawie  zwrotu  majątku  w  Marcinkowicach  w  wyniku 
prowadzonego  parę  lat  postępowania,  wojewoda  uznał  roszczenia  zgłaszającej  roszczenie, 
przyznając jej działkę na której zlokalizowany jest dwór, w którym znajduje się szkoła powiatowa 
oraz las, a grunty na których znajdują się działki budowlane przyznał na rzecz powiatu. Sprawa 
jednak  się  przedłuży,  gdyż  zainteresowana  złożyła  odwołanie  od  decyzji,  a  sprawa  została 
skierowana do Ministerstwa Rolnictwa. Zgodnie z informacją z ministerstwa do połowy grudnia  ta 
sprawa ma być przez ministra rolnictwa sfinalizowana. 

Na sesji  zostanie  przedstawiona uchwała  o  likwidacji  Zespołu  Ekonomicznej  Obsługi  Szkół  w 
Starym Sączu i  powołanie w to miejsce Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w 
miejscu  internatu  w  Starym  Sączu.  Do  powyższej  zmiany  powiat  obliguje  ustawa,  która 
zobowiązuje samorządy do likwidacji ekonomicznej obsługi szkół do końca bieżącego roku. Zarząd 
podjął decyzję że miejsca w jednostce obejma osoby zajmujące się księgowaniem wszystkich szkół, 
a sprawy kadrowe pozostaną w tych placówkach. Rozwiązanie jest obligatoryjne, zgodne z ustawą, 
przeprowadzone w sposób najmniej uciążliwy. 

Podjęto działania w związku z przebudową kotłowni olejowej na gazową budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w  Nawojowej.  Inwestycja  ta  miała  być  prowadzona  równolegle 
z  modernizacją  szkoły  w  Nawojowej,  jednak  z  uwagi  na  przesuniecie  rozpatrzenia  wniosku 
unijnego w tej sprawie, realizacja zadań odbędzie się w przyszłym roku. 

Okres wiosenny i wakacyjny był również czasem wzmożonej prac na drogach. Pan Starosta złożył 
podziękowanie  za  zaangażowanie  Adamowi Czerwińskiemu dyrektorowi  PZD. Wykonano kilka 
nawierzchni asfaltowych, chodniki. Ze strony powiatu są to działania bardzo znaczące, pomimo 
trudności budżetowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność sołtysa wsi Długołęka- Świerkla pana Szewczyka, który 
od początku swej działalności w RPN intensywnie działał na rzecz rozbudowy drogi w Długołęce, 
którą udało się sfinalizować. Na tym przykładzie dobitnie widać troskę Zarządu i Rady o dobro 
mieszkańców. 

Na chwilę obecną zakończono następujące zadania:
• chodnik w ciągu drogi powiatowej Nawojowa- Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie 

wraz z oświetleniem ( łączna wartość ponad 603 tys zł w tym udział gminy Nawojowa 236 
tys zł),

•  chodnik w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa ( wartość zadania 218 tys zł 
udział finansowy gminy Grybów 109 tys zł), 

• chodnik w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chomranice na 
łącznej długości 1,53 km  wraz z z odwodnieniem (wartość zadania 500 tys zł w tym udział 
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gminy Chełmiec 250 tys zł),
• budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na 

długości 461 m  wraz z odwodnieniem w miejscowości Łęka ( wartość zadania 200 tys zł )
• przebudowa  drogi  w  Złockiem   w  dniu  9  września  ogłoszone  zostało  postępowanie 

o zamówienie publiczne  na budowę chodnika w Złockiem,
•  odbudowa drogi powiatowej Stróże – Polna Łużna ( wartość zadania 70 tys zł),
•  odbudowa drogi powiatowej Berest -  Mochnaczka ( wartość zadania 221 tys zł) 
• odbudowa drogi powiatowej ul. Szczawnicka w Piwnicznej oraz mostu  ( wartość zadania 

288 tys zł).

Oprócz  prac  remontowych  na  drogach  miała  miejsce  przebudowa  mostu  w  ramach  subwencji 
otrzymanych z ministerstwa finansów w miejscowości Chomranice, wartość zadania 488 tys zł. 
Uwagę należy zwrócić także na kwestię zabezpieczenia osuwisk w miejscowościach Grybów – 
Krużlowa  Wyżna,  na  ul.  Węgierskiej  w  Grybowie  i  Gołkowice  Górne  –  Łazy  Brzyńskie 
w miejscowości Łazy Brzyńskie. 

Inne zadania wykonane przez powiat w okresie międzysesyjnym to:
• opracowanie koncepcji przebudowy wiaduktu kolejowego nad droga powiatową Ptaszkowa, 

wartość opracowania 2 140 zł,
• trwa  opracowywanie  wniosków  i  niezbędnych  dokumentów  do  programu  gminnej 

i  powiatowej  infrastruktury drogowej,  na  dofinansowania  dwóch  zadań tj.  remont  drogi 
powiatowej ul. Szczawnickiej  w Piwnicznej zdroju oraz remont drogi powiatowej Ropa- 
Gródek-Biała Niżna,

• zawarto umowy z miastem i gminą Piwniczna Zdrój o pomocy rzeczowej polegającej na 
przekazaniu  przez  miasto  i  gminę  materiałów  do  remontu  chodnika  w  ciągu  drogi 
powiatowej   na  Szczawnickiej  oraz  wykonanie  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej 
Daszyńskiego  w  Piwnicznej  Zdroju,  prace  te  zostały  wykonane  siłami  własnymi  PZD 
w Nowym Sączu  

• zawarto umowę z gminą Chełmiec o pomocy rzeczowej polegającej na budowie chodników 
w ciągu drogi powiatowej limanowa – Chełmiec tj. w miejscowości Chomranice oraz ul. 
Marcinkowicka

• przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne zawarto umowę z wykonawca na 
opracowanie projektu odbudowy muru oporowego w ciągu drogi Nowy Sącz – Florynka 
w miejscowości Królowa Polska od strony potoku Królówka wartować opracowania 11 tys 
zł.

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu uczestniczył  w wielu wydarzeniach i uroczystościach. 
W  starostwie  odbyło  się  spotkanie  z  wicepremierem  Morawieckim,  przy  okazji  forum 
ekonomicznego.  Obyły się także spotkania z dyrektorem lasów państwowych, z wiceministrem 
Marianem Banasiem dla pracowników służby celnej. Większość spotkań odbywa się na wniosek 
senatora Koguta.

Pan  Starosta  poinformował  także  o  udziale  Zarządu  w  uroczystości  przekazania  karetki  przez 
Państwa Koral dla SPR w Nowym Sączu, jednocześnie składając podziękowania za zaangażowanie 
w  tej  kwestii  dyrektorowi  sądeckiego  pogotowia  panu  Józefowi  Zygmuntowi.   Starosta 
Nowosądecki  złożył  podziękowania  i  wyrazy  uznania  dla  firmy  i  rodziny  Państwa  Koral  za 
wszelkie inicjatywy na rzecz mieszkańców regionu.

Pan Starosta złożył także podziękowania na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączy 
pana  Jarosława  Tokarczyka  za  wsparcie  akcji  DZIECKO  BEZPIECZNE  W  SZKOLE, 
BEZPIECZNA SZKOŁA,  ODBLASKOWA SZKOŁA oraz  Komendantowi  Miejskiemu  Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu.
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Ad. 6.

Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2015 roku.

Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2015 roku została przygotowana 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegaturę w Nowym Sączu - Dział 
Monitoringu Środowiska, otrzymali ją Państwo w materiałach sesyjnych stąd uzasadnione wydaje się nie 
przedstawianie treści informacji w całości.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poinformował, iż  Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała uwag.

Ad 7.

Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.

Informacja  o  realizacji  remontów  i  inwestycji  w  placówkach  pomocy  społecznej  została 
przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Informację  powyższą  otrzymali  Państwo  wraz  z  materiałami  na  sesję,  dlatego  nie  będzie  ona 
przedstawiania w całości.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poinformował, iż  Komisja Polityki Społecznej 
oraz Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznały się z informacją i 
nie miały uwag.

Ad 8.

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 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poinformował, iż powyższą informację otrzymali 
Państwo Radni wraz z materiałami na sesję, dlatego nie będzie ona przedstawiania w całości.

Komisja Budżetowa RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

PROTOKÓŁ Nr 18/XVIII/2016  16 września 2016 r.                                  7



Ad 9.

Informacja  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  za  I  półrocze  2016  roku  podmiotów 
leczniczych:

1)SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 
2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poinformował, iż Komisja Zdrowia i Uzdrowisk 
Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacjami i nie miała uwag.

Ad 10.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2016 roku 
oraz  informacja  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu 
Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Gomółka poinformował,  iż Komisja  Budżetowa  oraz 
Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznały się z informacjami i nie miały 
uwag.

Ad 11.
Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu.

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

Ad 12.

Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2016/2017.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  poinformował, iż powyższą informację Państwo 
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, dlatego nie będzie ona przedstawiania w całości.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poinformował, iż Komisja Edukacji Rady Powiatu 
Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.
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Ad 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  przekazania  Wójtowi  Gminy 
Łącko  przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową  1540  K  Łącko  –  Wola 
Kosnowa od km 4+953 do km 6+179.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 
uchwały.
Dyrektor Czerwiński poinformował, że wójt Gminy Łącko ma szanse pozyskać środki na budowę 
chodnika przy końcowym odcinku  drogi powiatowej. Jednym z warunków  jest  wykazanie się 
prawem do zarządzania tą drogą.  Zarządzanie droga jest zadaniem własnym. Ustawa o drogach 
publicznych  przewiduje  możliwość  powierzania  tych  zadań  pomiędzy  zarządcami  dróg,  ale 
wymaga to zgody rady Powiatu na przekazanie takiego zadania i stad ten proponowany projekt 
uchwały. 

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Gomółka poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 
przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 
K Łącko – Wola Kosnowa od km 4+953 do km 6+179 pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu 
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 174/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 
K Łącko – Wola Kosnowa od km 4+953 do km 6+179 została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Bożena Gwiżdż Inspektor w Zespole Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały.
W związku ze zmiana ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca br. zmiany w zaproponowanym 
projekcie uchwały dotyczą dostosowania się do ustawy. Podjecie zmian jest konieczne do końca grudnia 
2017 roku, w związku z czym wnioskuje się o podjecie uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowej Józef Głód przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały
Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poddał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym 
Sączu pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu 
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 175/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Sądeckie  Pogotowie 
Ratunkowe w Nowym Sączu została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w sprawie  ustalenia  rozkładu 
godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów 
aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie 
Krynicy-Zdroju, w 2016 roku.

Bożena Gwiżdż Inspektor w Zespole Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały.
Wnioskowane  zmiany rozkładu  godzin  aptek  wynikają  ze  zmiany godzin  funkcjonowania,  czy  też 
informacji o otwarciu bądź zamknięciu aptek na terenie powiatu. W związku z powyższym koniecznym 
jest dokonanie zmian w obowiązującym rozkładzie  tym bardziej że jest to także harmonogram pracy na 
rok obecny. Podyktowana zmiana wynika z zamknięcia apteki na terenie miasta Muszyny, a z dniem 
1 marca rozpoczęcia pracy trzech aptek  na terenie miasta i gminy Stary Sącz w obecnym roku oraz 
zamknięciem apteki w Krynicy Zdroju.  W związku z powyższym konieczność dostosowania do zmian 
rozkładów jest zasadna. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, 
w 2016 roku pod głosowanie.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 176/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz 
dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie 
Krynicy-Zdroju, w 2016 roku została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16.

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji  Zespołu Ekonomicznej 
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz nadania jej statutu.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały.
Podjecie uchwały spowodowane zmiana ustawy  z dnia 25 czerwca 2015 roku  w sprawie zmiany ustawy 
op  samorządzie  gminnym   oraz  niektórych  innych  ustaw  wymusiło  na  jednostkach  samorządu 
terytorialnego  zmianę  funkcjonujących  ZEASów,  gdyż  ich  możliwości  funkcjonowania  kończą  się 
z dniem 31 grudnia  2016 roku, w związku z czym przygotowano uchwałę w celu likwidacji istniejącej 
jednostki i powołania nowej. Centrum Usług Wspólnych może zapewnić  wspólną obsługę dla jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego, zaliczanego do sektora finansów publicznych w tym zakresie 
wchodzą jednostki  i placówki szkolne, samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczane do 
finansów publicznych. Główne cele powołania nowej jednostki  to poprawa efektywności zarządzania 
w  administracji  samorządowej,  korzyści  ekonomiczne  oraz  poprawa  jakości  usług  publicznych 
świadczonych przez samorządy. Sporządzona była analiza funkcjonowania. Koncepcja funkcjonowania 
powiatowego Centrum usług Wspólnych pozwoli na uzyskania oszczędności, wynikających z lepszego 
wykorzystania  zasobów ludzkich i materialnych, a ponadto pozwoli na  zmniejszenie kosztów poprzez 
specjalizacje, poprawi skuteczność zarządzania i przyczyni się do zwiększania elastyczności  organizacji. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Zofia Nika przedstawiła opinię Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.
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Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Wiktor Durlak przedstawił opinię Komisji do projektu 
uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan Gomółka poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji 
Zespołu  Ekonomicznej  Obsługi  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  w  Starym  Sączu  i  utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz 
nadania jej statutu pod głosowanie.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 177/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu i utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu” oraz 
nadania jej statutu została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały.
Wojewódzki  Konserwator  Zabytków   zwrócił  się  do  pana  starosty   z  prośba  o  pomoc  finansową 
w wysokości 10 tys zł  z przeznaczeniem na sporządzenie projektu planu tzw. systemu FOGG, jest to 
system mgły wodnej, która w przypadku pożarów w budynkach drewnianych powoduje dużo mniejsze 
straty polichromii niż system tradycyjny. Cały projekt systemu kosztuje  20 tys  zł.  Była prośba by 
starostwo dofinansowała o połowę tej kwoty, pozostała kwotę ma dofinansować gmina Muszyna.

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk przedstawił opinię 
Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka poddał projekt  uchwały w sprawie przyznania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego 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:
22 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 178/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie 
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Ad. 18.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 
rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.
W wyniku  dokonanej  analizy  budżetu  Powiatu   Nowosądeckiego  za  osiem miesięcy  dokonuje  się 
niezbędnych zmian planowanych dochodów wydatków, przychodów i rozchodów  budżetu powiatu. 
Zmiany te obejmują : 

• zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę  2 mln 342 tys 296 zł
• zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 4 mln 8 tys 960 zł
• zwiększenie wobec tych zmian nadwyżki budżetu powiatu o kwotę 1 mln 666 tys 664 zł
•  zmniejszenie przychodu budżetu o kwotę 2 mln zł
• zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 333 tys 336 zł 

Zmiany w budżecie wynikają w szczególności z  trwającym aktualnie procesem oceny i przesunięciem 
realizacji projektu Poprawa Efektywności Energetycznej  w budynkach użyteczności publicznej powiatu. 
Projekty ten zostali wpisany do wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017- 2018, w związku 
z czym zmianie ulegają  na ten rok planowane dochody i planowane wydatki budżetu związane z tym 
w kwocie 2 mln 505 tys 654 zł, a a planowane wydatki projektu 4 mln 176 tys 90 zł. W związku 
z powyższym z uwagi  na to,  że w bieżącym roku ów projekt  nie  będzie realizowany,  zmiesza się 
zapotrzebowanie powiatu na kredyt przeznaczony na udziały własne  w projekcie. Pozostałe zmiany to 
w dochodach własnych i analogiczne zmiany w wydatkach budżetu. O kwotę 11 tys zł zwiększają się 
dochody własne powiatu w dziale pomoc społeczna, są to opłaty dotyczące pobytu mieszkańców domu 
[pomocy społecznej i związane z tym zwiększenie wydatków o analogiczna kwotę 11 tys zł. Domu 
Pomocy Społecznej w Muszynie. Ponadto zwiększa się wydatki budżetu powiatu z tytułu rozliczenia 
dwóch zadań współfinansowanych ze środków unijnych,a   realizowanych w roku ubiegłym; jest  to 
budowa  Zachodniej  Obwodnicy  i  Projekt  ograniczenia  Zużycia  Energii  w  Obiektach  Użyteczności 
Publicznej. Są to kwoty 73 tys 227 zł i kwota 225 tys 11 zł. Zwiększają się udziały powiatowe wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych o 120 tys zł. Dodatkowo zwiększają się dochody z tytułu 
niewykorzystanych  wydatków  i  dochody  z  tytułu  dochodów  własnych,  oświaty  32  tys  701  zł. 
Równocześnie zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu 
o kwotę 333 tys 336 zł. Ma to związek ze zmniejszeniem dochodów powiatu. Zmniejszenie dochodów 
powiatu  wynika  również  z   rozliczenia  końcowego   realizacji  projektu  z  2015 roku  Modernizacja 
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i Infrastruktura Kształcenia Zawodowego w ZS w Grybowie w kwocie 40 tys  zł. Zwiększenie wydatków 
na 2016 rok  to o kwotę 65 tys zł  zwiększa się środki na finansowanie  wynagrodzeń w PCFE, z uwagi na 
fakt, że część osób zatrudnionych w centrum powraca z długoterminowych  chorobowych świadczeń 
rehabilitacyjnych, urlopów bezpłatnych. Ponadto niezbędne są środki na zabezpieczenie wypłaty  urlop[y 
wypoczynkowe  oraz  odprawy  z  tytułu  likwidacji  stanowiska  pracy.  Zabezpiecza  się  25  tys   na 
opracowanie  programu  Ochrony  Środowiska   dla  Powiatu  Nowosądeckiego  na  lata  2017  –  2020. 
Uzupełnia się wydatki bieżące oświaty o kwotę 39 294 zł. Źródłem finansowania są zwiększone dochody 
własne  oświaty.  Zwiększa  się  dofinansowanie  dokumentacji  przeciwpożarowej  i  monitoringu  w 
Powroźniku o kwotę 10 tys zł . W związku z powyższym zmniejsza się rozchody budżetu powiatu na rok 
2016 o kwotę 333 336 zł. Rozchody czyli spłata zadłużenia , celem zachowania do końca roku wymogów 
wynikających z  z zapisów ustawy o finansach publicznych. Możliwości spłaty zadłużenia  w 2016 roku 
determinują uzyskane wyniki w zakresie nadwyżki finansowej za lata 2013 -2015, jak również planowane 
dochody. Zmniejsza się ponadto planowane przychody budżetu powiatu na rok 2016 o kwotę  2 mln zł. Są 
to przychody z tytułu planowanego wcześniej do zaciągnięcia kredytu na udziały własne w projektach 
unijnych, [ponieważ część projektów unijnych ulega przesunięciu na lata przyszłe w związku z tym to 
zapotrzebowanie  nie  będzie  miało  miejsca.  W  związku  ze  zmianami  planowanych  przychodów 
i rozchodów powiatu ulegnie zmianie stan zadłużenia na koniec roku kwotę 1 mln 666 tys 664 zł. Do 
wysokości 61 mln 145 tys 336 zł z pierwotnie planowanego w uchwale budżetowej poziomu 62 mln  812 
zł .

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Gomółka poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian 
w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2016  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20  Radnych Powiatu 
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 179/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok została podjęta.
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Ad. 19.

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

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.
Zmiany w Prognozie to w większości dokonanych wcześniej zmian w budżecie powiatu na bieżący rok. 
Dodatkowo do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone trzy nowe zadania do realizacji na rok 2017. 
Są to zadania drogowe do współfinansowania  ze środków unijnych. Jest to przebudowa drogi powiatowej 
Maciejowa- Składziste, przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna, przebudowa dróg 
powiatowych Nowy Sącz -  Florynka,  Królowa Górna – Ptaszkowa- Grybów. Łączne nakłady finansowe 
na wymienione przedsięwzięcia  planuje się w wysokości 4 mln 631 tys 123 zł z dofinansowaniem ze 
środków unijnych w kwocie 2 mln 740 tys  zł tj. dofinansowanie na poziomie 63,5 %. Udział własny 
powiatu to kwota 1 mln 690 tys zł. 

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Gomółka poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 180/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.
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Ad. 20.

Oświadczenia, wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący RPN Jan Gomółka przedstawił list od wiceministra finansów Pana Wiesława 
Janczyka, który podziękował za zaproszenie, na XVIII sesję RPN  i przeprosił za swoją nieobecność, 
związaną  z wykonywanymi obowiązkami. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro złożył wniosek o przedstawianie krótkich streszczeń 
prezentowanych na Sesji informacji, ze względu na ich wagę dla społeczeństwa. 

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak nie  poparł  wniosku  stwierdzając,  że  społeczeństwo  jest 
informowane o wszystkich działaniach Rady, chociażby przez transmisje i udostępnianie informacji na 
stronach starostwa.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Zofia Nika  podziękowała w imieniu Radnego Gminy Korzenna, 
radnego  miejscowości  Łęka  za  wykonanie  chodników w tej  miejscowość  Panu  Staroście  i  całemu 
Zarządowi. 

Pani Radna Joanna Stawiarska za wszelkie podejmowane inicjatywy w Gminie Chełmiec.

Ad. 21.

Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Gomółka,  wobec  wyczerpania  wszystkich  punktów 
Porządku  Obrad  XVIII  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza  zamknięcie  posiedzenia 
i dziękuje za udział w obradach Sesji.

             Przewodniczący  
   Rady Powiatu Nowosądeckiego

    

            Zygmunt Paruch

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska
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