
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 20/XX/2016
z obrad XX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 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  
ok godziny 14:30.
W  sesji  uczestniczyło 29 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 Zygmunt Paruch, dokonał otwarcia posiedzenia XX Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Wiktor Durlak, Marian Dobosz.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  w pkt.  7,9,13,14  oraz  18
proponowanego porządku obrad będą  wprowadzane autopoprawki,  które referujący przedstawią
przy omawianiu danej  uchwały. Wspomniane autopoprawki zostały rozdane przed rozpoczęciem
XX Sesji RPN.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zapytał Radnych czy są  wnioski do porządku
obrad.

Wobec braku uwag  Przewodniczący  Rady Powiatu Zygmunt  Paruch  poddał  pod głosowanie
porządek obrad..

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 29

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

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

Nowosądeckiego na 2016 rok.

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

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

wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

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

407/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  października  2014  r.  w  sprawie

utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr

265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  uchwalenia  Powiatowej

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

12. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania  Burmistrzowi

Starego  Sącza  przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową  nr  1537K  Gołkowice

Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670.

13. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin

pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek

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

Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na

rok 2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach

wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

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

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

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

Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

18. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok:

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na
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2017 rok.

b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.   

19. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

20. Oświadczenia, wolne wnioski.  

21. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt  Paruch  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  Zygmunt
Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 29

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

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  poprosił  o  minutę  ciszy  dla  ucczenia
zamodrdowanego kierowcy w Berlinie Łukasza Urbana.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk zgłosiła interpelacje
• dot.: drogi powiatowej w Wierchomli Wielkiej .

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Andrzej  Gancarz  podziękował  Zarządowi  Powiatu  za
współpracę w mijającym roku, zwłaszcza za interwencje w sprawie drogi Powroźnik – Tylicz.
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak  podziękował  za słowa uznania skierowane do Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego. W odniesieniu do interpelacji Radnej Powiatu Nowosądeckiego Marty
Adamczyk Starosta zapewnił, iż będzie mieć na uwadze sprawę Wierchomli Wielkiej. 

Odpowiadają  Radnemu  Powiatu  Nowosądeckiego  Andrzejowi  Gancarzowi  Starosta
Nowosądecki Marek Pławiak podkreślił , iż na terenie Miasta i Gminy Muszyna inwestycje były
realizowane podobnie jak w innych regionach Powiatu Nowosądeckiego. Na uwagę zasługuje dobra
współpraca z władzami tejże gminy.

Ad. 5.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie
międzysesyjnym.

Starosta Nowosądecki  Marek Pławiak  podkreślił,  iż  głównym tematem Sesji  jest  uchwalenie
budżetu na 2017 rok.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował,  iż  udało się  odzyskać budynek przy ul.
Kościuszki w Nowym Sączu. Starania o ten obiekt zgodnie z porozumieniem z Wojewodą trwały od
kilku  lat.  Obiekt  przeszedł  na  własność  Powiatu  Nowosądeckiego.  To  niewątpliwie  poprawi
warunki  bazowe  Wydziałów  Starostwa  Powiatowego,  które  mieszczą  się  przy  ul.  Strzeleckiej
w Nowym Sączu.

Następnie została przedstawiona informacja na temat prac związanych z rozbudową Szpitala im.
J.dr Dietla w Krynicy Zdroju. Prace muszą być zakończone przed końcem 2017 roku. Wartość robót
bez wyposażenia wynosi 13 mln 649 847 zł.  Wykonano tam roboty fundamentowe i rozpoczęto
budowę  ścian  pierwszego  poziomu,  gdzie  będzie  zlokalizowana  sterylizatornia.  Równocześnie
dyrektor placówki złożył kartę projektu subregionalnego do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
o przyznanie środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu.

Ponadto oddano do uzytku nowo wyremontowane pomieszczenie w Zespole Szkół Zawodowych
w Grybowie  na  rzecz  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej.  Koszt  tego  remontu
wyniósł 40 tys. zł. 

W dalszej części Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował o zadaniach inwestycyjnych
i drogowych:

Zakończono następujące zadania:

1) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice  Zakres rzeczowy –
budowa chodnika na długości 737,83 mb wraz  z odwodnieniem.
2)  budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Kamionka Wielka Zakres rzeczowy – budowa
chodnika na długości 123,7 mb wraz z odwodnieniem.
3)  przebudowę mostu w km 13+742 w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w m.
Chomranice. Wartość zadania – 478.17614 zł brutto w tym z rezerwy subwencji ogólnej Ministra
Infrastruktury i Budownictwa  - 239.088 zł. Zakres rzeczowy – przebudowa mostu – długości 14
mb,  budowa  chodnika  obustronnego  na  moście  –  10  mb,  budowa  chodnika  na  dojazdach  na
długości 30 mb, umocnienie koryta cieku – narzut kamienny, kosze siatkowo – kamienne.
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4)  przebudowę drogi  powiatowej Krynica – Tylicz. Wartość  zadania –  390.728,69  zł  brutto.
Zakres  rzeczowy  –  wykonanie  nowej  nawierzchni  bitumicznej  na  długości  980  mb.  Termin
wykonania – 30.11.2016 r.
5) remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne. Wartość zadania – 166.951,59 zł brutto (w tym z
pomocy finansowej  Gminy Nawojowa  –  30.000  zł  i  dofinansowania  z  Lasów Państwowych –
60.000 zł). Zakres rzeczowy – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 650 mb.
6) remont drogi powiatowej Stróże – Polna – Łużna. Wartość zadania – 236.227,63 zł ( w tym z
pomocy finansowej Gminy Grybów – 10.000 zł). Zakres rzeczowy - wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej na długości 800 mb.
7) remont drogi powiatowej Łącko – Kicznia. Wartość zadania – 164.795,40 zł brutto (w tym z
pomocy finansowej Gminy Łącko – 50.000 zł). Zakres rzeczowy – wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej na długości 500 mb. 
9)  opracowanie  dokumentacji  geologiczno –  inżynierskiej  w ramach zadań związanych ze
stabilizacją i zabezpieczeniem osuwisk wraz z odbudową dróg powiatowych:
Grybów – Krużlowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) w km 0+170 – 0+410. Wartość prac
– 40.000 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa – 32.000 zł), uzyskano pozytywną opinię
Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa”, co
stanowi podstawę do ubiegania o dofinansowanie w 2017 r. opracowania dokumentacji projektowo
– budowlanej, 
Grybów – Krużlowa Niżna (na ul. Węgierskiej w Grybowie) w km 0+410 – 0+440. Wartość prac
– 40.000 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa – 32.000 zł), uzyskano pozytywną opinię
Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa”, co
stanowi podstawę do ubiegania o dofinansowanie w 2017 r. opracowania dokumentacji projektowo
– budowlanej, 
Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720 – 3+740. Wartość prac –
29.520 zł, uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu
pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa”, co stanowi podstawę do ubiegania 
o dofinansowanie w 2017 r. opracowania dokumentacji projektowo – budowlanej, 
Tymowa – Łososina Dolna w m. Michalczowa w km 11+830 – 11+850. Wartość prac – 116.358
zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 93.086 zł

W dalszej części wystąpienia Starosta Nowosądecki Marek Pławiak nadmienił, iż część zadań ze
względu na trudne warunki atmosferyczne wymagały przerwania robót i będą kończone w 2017 r.:

 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Muszyna – Złockie w km 5+711 – 6+500 w m.
Złockie. Wartość zadania – 425.748,68 zł brutto 
(w tym z  pomocy finansowej Miasta  i  Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna –  212.874  zł).  Zakres
rzeczowy  –  budowa  chodnika  na  długości  780  mb  wraz  z  odwodnieniem.  Wartość  robót
wykonanych w 2016 r. – 306.539,05 zł.
  budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w km
11+094,04 – 11+468,02 w m. Trzycierz. Wartość zadania – 219.247,70 zł brutto (w tym z pomocy
finansowej Gminy Korzenna – 109.623 zł). Zakres rzeczowy – budowa chodnika na długości 411
mb wraz z odwodnieniem. Wartość robót wykonanych w 2016 r. – 131.548,62 zł.
  przebudowa drogi  powiatowej  Żegiestów  –  Szczawnik  –  Muszyna:  ul.  Zazamcze w  km
11+544 – 11+854. Wartość zadania – 456.654,84 zł (w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna – 30.000 zł). Zakres rzeczowy – przebudowa jezdni (w tym wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej, kanalizacja opadowa) na długości 
310 mb, remont chodnika na długości 310 mb wraz z odwodnieniem. Wartość robót wykonanych w
2016 r. – 91.330,97 zł.
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował również o:

– wizycie lekarzy z partnerskiego powiatu Salaj  w Rumunii  (w skład delegacji  wchodzili:
chirurg, ortopeda i anestezjolog), którzy zapoznali się z funkcjonowaniem służby zdrowia na
Sądecczyźnie i asystowali przy operacjach w krynickim szpitalu.

– spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Pani Doroty Skwarek – dyrektora
Nadzoru  Pedagogicznego  Kuratorium Oświaty w Krakowie  z  burmistrzami  wójtami   w
sprawie zmian związanych z reformą oświaty

– Powiatowym  Dniu  Działacza  Sportu  i  Kultury,  na  którym  zostały  wręczone  Nagrody
Starosty  Nowosądeckiego  mieszkańcom  powiatu  szczególnie  zasłużonym  z  dziedzinie
sportu (sportowcy, trenerzy) oraz kultury (animatorzy kultury).

– Uroczystościach 50-lecia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

Ad. 6.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego na 2016 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały.  Pani Skarbnik
poprosiła o przyjęcie zmian z budżecie Powiatu Nowosądeckiego  na 2016 rok dot. zmniejszenia
planowanych  dot.  zmniejszenia  planowanych  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu
Nowosądeckiego o kwotę 3.513.032 zł. Zmiany te mają charakter dostosowania planu dochodów
i wydatków do realizacji faktycznej, biorąc pod uwagę możliwości wynikające z indywidualnego
wskaźnika zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na poziomie 6,48 %.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 3.407.533 zł,
w tym w szczególności w wyniku:

1) Zmniejszenia dochodów Powiatu w dziale  Oświata  i  wychowanie  o kwotę 2.893.750 zł
w tym dochody majątkowe - 375.000 zł,  planowanych z tytułu dotacji z  UE i z innych
środków zagranicznych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w
szkołach  ponadgimnazjalnych Powiatu  Nowosądeckiego”  („Możemy więcej  2”),  którego
realizacja została przesunięta na lata 2017-2019.

2) Zwiększenia  dochodów bieżących  w dziale  Różne rozliczenia  o  kwotę  66.486  zł  część
uzupełniającą subwencji ogólnej dla Powiatu.

3) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 878.404
zł planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu.
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4) Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale  Działalność usługowa  o 49.197 zł  z  tytułu
wpływów z różnych dochodów.

5) Zmian, w tym zwiększenia planowanych dochodów własnych Powiatu w łącznej kwocie
347.332 zł, z tego w wyniku:

 zwiększenia ponadplanowych dochodów bieżących w dziale Transport i łączność o 33.660
zł, 

 zmian dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna polegających na zwiększeniu
dochodów o kwotę 131.433 zł, 

 zwiększenia dochodów bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem o kwotę 522.940 zł, 

 zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie o 7.528 zł z wpływów z
różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - 5.000 zł i
Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - 2.528 zł, 

 zmian  dochodów  bieżących  w  dziale  Pomoc  społeczna  polegających  na  zwiększeniu
dochodów o kwotę 175.650 zł, 

 zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 15.000 zł, z tytułu wpływów ze środków PFRON,

 zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o 8.858 zł, w
tym z najmu pomieszczeń w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

 zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o
6.000 zł planowanych z tytułu odpłatności za nagłośnienia realizowane przez Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

W dalszej  części  Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  poinformowała,  iż  zmniejsza  się  wydatki
budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok o kwotę 3.407.533 zł, w tym w działach:

1) Działalność usługowa dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 49.197 zł
planowanych na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów 13,
14, 15 i 16 Miasta Nowego Sącza.

2) Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie  2.901.278
zł,  z tego wydatków na realizację projektu finansowanego z UE pn. „ „Poprawa jakości
kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego” Możemy
więcej  2”),   -  2.893.750  zł  (w  tym  wydatki  majątkowe  -  375.000  zł)  oraz  wydatków
bieżących, statutowych szkół o 7.258 zł. 

3) Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 448.200 zł, z tego
wydatków bieżących 360.000 zł, planowanych w szczególności na: 
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 dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów -
100.000 zł  i  dla  niepublicznych   placówek  opiekuńczo-wychowawczych  z  terenu
Powiatu  -  80.000  zł  (tj.  Katolickiej  Placówki  Wychowawczej  „Nasz  Dom”  w
Mochnaczce  Niżnej  oraz  Placówki  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  dla  Chłopców
Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy),

 wydatki z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu Powiatu, a umieszczone
w Placówce Interwencyjnej w Mieście Nowy  Sącz, w związku z tym, że w 2016 r.
tylko dwoje dzieci przebywało w tej Placówce -135.000 zł,

 świadczenia  na  rzecz  wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  w
związku ze zmniejszeniem liczby dzieci, które złożyły wnioski o wypłatę świadczeń
na kontynuację nauki i usamodzielnienie - 45.000 zł.

Ponadto  dokonuje  się  zmniejszenia  wydatków  majątkowych  w  kwocie  88.200  zł
planowanych na udział w zakupie i montażu windy osobowej w budynku PCPR w Nowym
Sączu.

4) Edukacyjna  opieka  wychowawcza  dokonuje  się  zmniejszenia  wydatków  bieżących
statutowych w kwocie 8.858 zł w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

W związku  z  powyższym  Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek wnosi
o pozytywne zaopiniowanie zarekomendowanego projektu uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 193/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  zmian
w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek  przedstawiła projekt uchwały wraz
z  autopoprawką.  Zmiany  mają  związek  z  dokonanymi  zmianami  w  budżecie  Powiatu
Nowosądeckiego  w  zakresie  wartości  dochodów  i  wydatków.  Mają  również  związek  ze
zmniejszeniami i zwiększeniami w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Chodzi  o  przesunięcie  projektu  unijnego  „Poprawa  jakości  kształcenia  ogólnego  w  szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu” i zakończenia projektu  pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego”.

Pani Skarbnik w ramach autopoprawki prosi o zwiększenie przedsięwzięcia wydatki  na zimowe
utrzymanie  róg  w  2016  roku  o  kwotę  194  tys.  256  zł.  W  ramach  autopoprawki  w  związku
z dokonanymi w ostatnim tygodniu zmian uchwałami Zarządu Powiatu pani Skarbnik poprosiła
o  dokonanie  aktualizacji  w  zał.  Nr  1  w  kolumnach  11.1  oraz  11.2  dot.  to   zmiany w grupie
wynagrodzeń  i  składek  od  nich  naliczanych  oraz  wydatków  związanych  z  funkcjonowaniem
organów jednostek samorządu terytorialnego.

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr  194/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.   w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 8.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek  przedstawiła  projekt uchwały.  Pani
Skarbnik poprosiła o przyjęcie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku w
kwocie łącznej 574 tys. 034 zł., z tego wydatki majątkowe 572 tys. 234 zł. Uchwała dot. realizacji 3
zadań.  Są  to  zadania  :  przebudowa  dróg  powiatowych,  a  w  szczególności  drogi  powiatowej
Żegiestów  –  Szczawnik  –  Muszyna  ul.  Zazamcze  w  kwocie   365  tys.  324  zł.  Powodem
wprowadzenia  do  wykazu  wydatków  niewygasających  są  warunki  atmosferyczne,  które  nie
pozwoliły na kontynuację robót. Drugie zadanie to budowa chodników w ciągu dróg powiatowych
Muszyna Złockie i Nowy Sącz – Wojnarowa Wilczyska w miejscowości Trzycierz na łączną kwotę
206 tys. 910 zł. Ostatnie zadanie dot. zadań geodezyjnych w kwocie 1800 zł. Z uwagi na zgłoszone
przez  wykonawców  trudności   z  doręczeniem  zawiadomienia  z  przeprowadzonych  czynności
ustalenia przebiegu granic.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  w sprawie ustalenia
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr  195/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.   w sprawie
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 9.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr

407/XXXVII/14  Rady Powiatu Nowosądeckiego  z  dnia 30 października 2014 r.  w sprawie

utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

Dyrektor  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  Bartłomiej
Krzeszowski  przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką, która dot. aktualizacji podstawy
prawnej  ustawy  o  finansach  publicznych.  Następnie  poinformował,  iż  w  związku  z  wejściem
w życie Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatków od towarów
i usług oraz dokonywania zwrotów środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw
członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego  tzw.  specustawą  o  VAT  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego,  w  związku
z  wprowadzonymi  zmianami  w  Ustawie  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych
zachodzi  konieczność  wprowadzenia  zapisów  regulujących  zasady  ustalania  i  przekazywania
z  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  do  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w
Nawojowej  środków finansowych  wynikających   z  rozliczenia podatku od towarów i  usług na
podstawie przedstawianej cząstkowej deklaracji VAT-7 Zakładu.

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Józef Głód przedstawił opinię Komisji  do projektu
uchwały wraz z autopoprawką. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany
uchwały  nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  października  2014  r.
w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  i  nadania
statutu pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  196/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r.
w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  i  nadania
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statutu została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 265/XXII/13

Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  31  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu

jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego.

Dyrektor  Wydziału  Administracyjnego  Krzysztof  Hojda  przedstawił  projekt  uchwały.
Poinformował, iż zmiana uchwały dot. załącznika nr 3 i polega na aktualizacji wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały w  sprawie  zmiany
Uchwały Nr 265/XXII/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  197/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
zmiany Uchwały  Nr  265/XXII/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  31  stycznia  2013  r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 11.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina Hajtek poinformowała, iż zgodnie z
art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu
należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z
właściwymi terytorialnie gminami.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji
do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  198/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
uchwalenia  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2016-2020
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 12.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania  Burmistrzowi
Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537K Gołkowice
Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił projekt
uchwały. Poinformował, iż Burmistrz Starego Sącza wystąpił z inicjatywą przebudowy drogi. Ma
szansę uzyskania środków w ramach programu renowacji  czy rewitalizacji  obszarów wiejskich.
Warunkiem ubiegania się o środki jest  posiadanie czy wykazanie się,  że jest to  zadanie własne
gmin.  Zarządzanie  drogami  powiatowymi  jest  zarządzaniem  własnym  powiatu.  Aby  Zarząd
Powiatu mógł z Burmistrzem wynegocjować warunki finansowe i techniczne przekazania tej drogi
niezbędna jest uchwała Rady zezwalająca na przekazanie tego zadania Burmistrzowi.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba przedstawił  opinię
Komisji do projektu uchwały. Nadmienił, iż projekt uchwały był omawiany bardzo szczegółowo,
były nawet pewne zastrzeżenia.

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie przekazania
Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537K
Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  199/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową
nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670 została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 20/XX/2016  30 grudnia 2016 r.                                  14



Ad. 13.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku. 

Kierownik  w Zespole  Zdrowia   i  Spraw  Obywatelskich  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła
projekt uchwały. Na wstępie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła podstawy
prawnej ustawy prawo farmaceutyczne, która w dniu 23 grudnia 2016 r. uległa zmianie.  Nastąpiła
aktualizacja tekstu jednolitego.

Następnie pani kierownik poinformowała, iż stosownie do regulacji art.  94 ust. 1 ustawy Prawo
Farmaceutyczne  rozkład  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  powinien  być  dostosowany  do
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i
inne dni wolne od pracy. 
Przygotowując  rozkład pracy aptek na terenie Powiatu oraz dyżurów na terenie Krynicy-Zdroju
oraz  Miasta  i  Gminy  Stary  Sącz  wzięto  pod  uwagę  rzeczywiste  potrzeby  ludności,  dążąc  do
optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej.

Zgodnie  z  utrwalonym  i  od  wielu  lat  przyjętym  zwyczajem  dyżury  w  porze  nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Krynicy-Zdroju pełnią solidarnie wszystkie apteki
ogólnodostępne tam działające. 
Konieczność zabezpieczenia dostępności do leków także w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne
dni wolne od pracy ściśle podyktowana jest charakterem uzdrowiskowo-sanatoryjnym terenu, jakim
jest Krynica-Zdrój a także potrzebami społeczności lokalnej oraz przebywających tam kuracjuszy i
turystów, zważywszy, że najbliżej działające apteki całodobowe ulokowane są w Nowym Sączu. 

W roku 2017 Rada Powiatu Nowosądeckiego dodatkowo ustala dyżury aptek w porze nocnej, w
niedzielę,  w święta i  inne dni wolne od pracy na terenie Miasta i  Gminy Stary Sącz. Niniejsze
działanie podyktowane jest zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi w systemie całodobowym,
zgłaszanym  przez społeczność  lokalną  oraz  Burmistrza  Miasta   i  Gminy Stary Sącz.  Ustalenie
dyżurów na tym obszarze będzie  również z  korzyścią  dla  innych,  blisko położonych gmin,  dla
których znacząco poprawi się dostęp do usług aptekarskich w porze nocnej, w niedzielę, święta i
inne dni wolne od pracy (przykładowo Łącko, czy Podegrodzie).

Reasumując,  Rada  Powiatu  Nowosądeckiego  ustalając  rozkład  godzin  pracy  aptek  kieruje  się
nałożonym na Radę obowiązkiem ustawowym jaki przypisał jej ustawodawca. Nie jest to działanie
na  niekorzyść  przedsiębiorcy  –  aptekarza  a  jedynie  wypełnienie  delegacji  ustawowej  w  myśl
artykułu 94 ust. 1 i 2 ustawy prawo farmaceutyczne.  

Biorąc powyższe podjęcie niniejszej Uchwały przez Radę Powiatu Nowosądeckiego jest zasadne. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk  RPN Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię
Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt  uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  200/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na
terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok
2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach
wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz  przedstawił
projekt uchwały.

Na wstępie poinformował o autopoprawce dot. dopisanego w § 3 zapisu mówiącego o publikacji
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego.  Uchwała  dotyczy  ustalenia  wysokości
opłat na rok 2017 za usuwanie statków i innych obiektów pływających na obszarach wodnych.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa ta stanowi, ze usuwanie statków i innych
obiektów  pływających  z  obszarów  wodnych  położonych  na  terenie  powiatu  oraz  prowadzenie
strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie
z  jej  postanowieniami  Rada  Powiatu  corocznie  ustala  w  drodze  uchwały  wysokość  opłat  za
usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i  za jego przechowywanie,  w przypadku,  gdy
prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu,środka działającego podobnie jak alkohol
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lub  będąca  pod  wpływem  środka  odurzającego.  Starosta  realizuje  te  zadania  przy  pomocy
powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych. Stawki określone w uchwale przyjęto w
maksymalnej wysokości zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w
sprawie  maksymalnych  opłat  za  usunięcie  i  przechowywanie  statków  lub  innych  obiektów
pływających w 2017 r., aby w pełni pokrywały koszty działań podejmowanych w tej kwestii przez
Powiat.

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

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt  uchwały w sprawie ustalenia
wysokości  opłat  na  rok  2017  za  usunięcie  i  przechowywanie  statków  lub  innych  obiektów
pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  201/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
ustalenia wysokości opłat na rok 2017 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 15.

Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski
poinformował,  iż  w 2016 roku Komisja  Rewizyjna  RPN działała  w oparciu  o plan pracy oraz
przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego plan kontroli. W roku bieżącym wykonane zostały
kontrole  w  SPZOZ  Sądeckim  Pogotowiu  Ratunkowym  w  Nowym  Sączu  oraz  Powiatowym
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej. Z obu tych kontroli przygotowane są protokoły,
w  których  zawarty  jest  zakres  kontroli  jak  również  wnioski.  Ponadto  Komisja  Rewizyjna
przygotowywała ocenę wykonania budżetu i wniosek o absolutorium dla Zarządu oraz prowadziła
bieżącą pracę w tym rozpatrywała wpływające do Rady Powiatu Nowosądeckiego skargi.

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 16.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  planu  kontroli  Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski
poinformował,  iż  w 2017 roku Komisja Rewizyjna  Rady Powiatu  Nowosądeckiego przewiduje
kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu w zakresie prowadzonych przetargów od
2012-2016 roku, kompleksową kontrolę w Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu oraz
komleksową kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Ponadto w w
razie potrzeby Komisja Rewizyjna RPN dokona innych kontroli zleconych przez  Radę Powiatu
Nowosądeckiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w
sprawie  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  rok pod
głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 202/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 17.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Rady
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż jest to ramowy plan pracy
z wyszczególnieniem najważniejszych tematów realizowanych przez Radę. Wszystkie inne tematy
pojawiające się w ciągu roku będą wprowadzane na bieżąco pod obrady. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt  uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  203/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 18.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok:

 a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego

na 2017 rok.

 b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.   

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poprosił Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego
Małgorzatę Bochenek o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej  w  Krakowie  z  dnia  30  listopada  2016  r.,  w  sprawie  zaopiniowania  projektu
uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.,  oraz o  przedstawienie projektu uchwały
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.  

Jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch przypomniał, iż iż pismem BRZ
BRZ-I.0004.36.16 z dnia 12 grudnia br. otrzymali Radni Uchwały Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie zaopiniowania
projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  r.,  opinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz opinii
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek odczytała  uchwałę  Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2016 r.,
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.,  

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak przedstawił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok wniesioną przez Zarząd Powiatu.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła prezentację dot. projektu
uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. 

Projektowane  dochody ogółem powiatu  wynoszą  136  mln  85  tys.574  zł,  natomiast  planowane
wydatki ogółem budżetu 140 mln 153 tys. 238 zł. Wśród dochodów ogółem blisko 90 % stanowią
dochody bieżące budżetu, a 10 % dochody majątkowe budżetu powiatu. Wśród wydatków:  wydatki
bieżące  stanowią  prawie  78%,  a  wydatki  majątkowe  22  %,  co  stanowi  odpowiednio:  wydatki
bieżące 109 mln 518 tys. 248 zł, a planowane wydatki majątkowe budżetu 30 mln 634 tys. 990 zł.
Różnica  pomiędzy planowanymi  dochodami,  a  planowanymi  wydatkami  jest  ujemna  i  stanowi
deficyt budżetu powiatu, na poziomie 4 mln 67 tys. 664 zł.  

Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytami zaciągniętymi w roku 2017. Jeżeli chodzi o
poziom  nadwyżki  operacyjnej  planowanej  na  2017  rok,  a  stanowi  ona  dochody  bieżące
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pomniejszone o wydatki bieżące wyniesie 12 mln 456 tys 323 zł. Planowane przychody budżetu
powiatu  są  dwojakie:  12  mln  230  tys  to  przychody  planowane  z  zaciągniętych  kredytów
długoterminowych,  z  tego kwota 3 mln 800 tys.  to kredyt  na planowane udziały w projektach
realizowanych przez powiat w 2017 roku, kwota 4 mln 67 tys. 634 zł to finansowanie deficytu,
natomiast  pozostała  część  to  środki  przeznaczone  na  spłatę  dotychczasowych  zobowiązań
długoterminowych, wobec czego łączna kwota kredytów 12 mln 230 tys. Dodatkowo w pozycji
przychodów  powiatu  zaplanowano  środki  pochodzące  z  nadwyżki  środków  finansowych.  Jeśli
chodzi o rozchody powiatu, gdzie znajduje się  spłata dotychczas zaciągniętych rat  kredytowych
wartość ta wynosi 11 mln 516 tys. Wartość ta została obliczona jako możliwa  dopuszczalna wartość
zgodnie z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia powiatu na 2017 rok, gdzie kwota spłat kredytu
wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8,78 % planowanych dochodów budżetu powiatu na 2017
rok. Projekt budżetu na 2017 rok jest niższy od wartości wykazanej w uchwale budżetowej na 2016
rok z dwóch powodów. W szczególności  dotyczy to urealnienia dochodów budżetu powiatu ze
sprzedaży  majątku,  gdzie  na  rok  2017  przewiduje  się  kwotę  1  mln  zł,  w  roku  2016  były  to
planowane dochody na poziomie przeszło 7 mln zł. W związku z tym, że nie planuje się wysokiego
poziomu dochodów majątkowych, nie planuje się również wysokiego poziomu rezerwy budżetu
powiatu po stronie wydatkowej. Równocześnie według zastosowanej metodologii ujęcie w budżecie
powiatu  nowosądeckiego  projektów unijnych  na  2017 rok  zarówno po  stronie  dochodowej  jak
i wydatkowej ujęto projekty jedynie na które podpisano umowy lub też uzyskały pozytywną ocenę
albo też istnieje duże prawdopodobieństwo, ze projekty te uzyskają dofinansowanie i w trakcie roku
2017 kolejne projekty, które uzyskają dofinansowanie.  W trakcie roku 2017 kolejne projekty, które
uzyskają dofinansowanie i Zarząd Powiatu podpisze stosowne umowy zostaną wprowadzone do
budżetu na rok 2017. W dalszej części Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego zreferowała również:
-wydatki budżetu powiatu na lata 2016-2017,
-strukturę planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok według źródeł pochodzenia,
-strukturę wydatków budżetu według działów,
- poziom zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015-2017.

Rok 2015 powiat zakończył wykonaniem długu na poziomie 67 mln 196 tys. 634 zł. Jeśli chodzi o
przyjętą uchwałę budżetową na rok 2016 ten poziom planowany był w wysokości 62 mln 812 tys.
Jeśli chodzi o plan zadłużenia  powiatu na 31 grudnia 2016 roku to jest to wartość 61 mln 859 tys.
336 zł. Porównując tę wartość do poziomu z roku 2016 to zadłużenie powiatu jest niższe o 952
tys.664  zł.  Powiat  Nowosądecki  w  2016  roku  zaciągnął  kredyt  o  kwotę  niższą  o  180  tys.  od
planowanej, wobec czego różnica pomiędzy projektem uchwały budżetowej na rok 2017 a 2016
wyniesie przeszło 1 mln. 132 tys. zł. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił prezentację dot. projektu uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.  w części dot. inwestycji Powiatu Nowosądeckiego na 2017
rok.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  opinię  w  zakresie  porządku  publicznego
i  bezpieczeństwa  Komisji  Wspólnej  Bezpieczeństwa  i  Porządku  dla  Miasta  Nowego  Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż opinię z wszystkich Komisji
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  opiniujących  budżet  Powiatu  Nowosądeckiego  w  zakresie
obejmującym działania komisji wpłynęły do Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do
projektu  uchwały.   Wyraził  zadowolenie  spowodowane spadkiem zadłużenia budżetu Starostwa
Powiatowego,  które  spowodowane  jest  wprowadzeniem  szeregu  działań  oszczędnościowych.
Podkreśli  również,  iż  dobrze  byłoby  gdyby  w  roku  2017  dokonać  zmian  budżetowych,  które
powodowały zmianę wysokości inwestycji, przede wszystkim drogowych. Przewodniczący zwrócił
uwagę na urealnienie budżetu i postawienie go na trwalszych fundamentach.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa
i  Sprawiedliwość.  Podkreślił  również  ,  iż  omawiany budżet  na  2017  rok  jest  urealniony,  choć
w  poprzednich  latach  wyglądał  to  różnie.  Były  „pompowane  dochody”,  aby utrzymać  się  we
wskaźnikach. Obecnie jest 1 mln w dochodach majątkowych – jest to ważna sprawa. Te wszystkie
elementy  świadczą  o  tym,  że  jest  poprawa,  budżet  jest  opisany  w  sposób  merytoryczny,  są
przewidziane  inwestycje.  Nie  są  ukrywane  wydatki  i  dochody,  wszystko  przedstawiane  jest
w sposób jasny i klarowny. W dalszej części Pan Antoni Poręba podziękował Przewodniczącym
poszczególnych  Komisji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  które  opiniowały  budżet  w  zakresie
działania  danej  komisji  za  merytoryczną  ,  rzetelną  i  wnikliwą pracę.  Słowa uznania  skierował
również  do opozycji,  twierdząc,  że cel  nadrzędny został  osiągnięty,  a  mieszkańcy to  na pewno
docenią.  W  dalszej  części  wypowiedzi,  wracając  do  budżetu  niewątpliwie  faktem  jest  szereg
problemów, z którymi należy się zmierzyć m.in.: sprawa sali gimnastycznej w Łącku, problemy
z  majątkiem  w  Podegrodziu.  Podkreślił,  iż  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  trzyma  „rękę  na
pulsie”.  Te  działania  świadczą,  iż  wszystko  idzie  w  dobrym  kierunku.  Radny  Powiatu
Nowosądeckiego Antoni Poręba jednogłośnie docenił pracę Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz
pracowników merytorycznych  ,  którzy pracowali  przy przygotowywaniu  budżetu.  Jednocześnie
wyraził stanowisko, iż Radni Klubu PiS jednogłośnie pozytywnie opiniują budżet na 2017 wraz
z wieloletnią prognozę finansową.

Przewodniczący Sądeckiego Ruchu Samorządowego  Zenon Szewczyk  poinformował, iż klub
Radnych  Sądeckiego  Ruchu  Samorządowego  pozytywnie  ocenia  omawiany projekt  budżetu  na
2017 rok. Podkreślił, iż cieszą wypowiedziane słowa Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN
Marka  Kwiatkowskiego,  który mówił  o  urealnieniu budżetu.  Aby w przyszłym roku dialog był
coraz  lepszy  Pan  Zenon  Szewczyk  wręczył  na  ręce  Starosty  Nowosądeckiego  Słownik  Gwary
Lachów Sądeckich.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch otworzył dyskusję dotyczącą projektu uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  odczytała  projekt  uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  na  sali  obrad  podczas
głosowania  nad  omawianym  projektem  uchwały   obecnych  jest  29  Radnych  Powiatu
Nowosądeckiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt  uchwały
w  sprawie  podjęcia  Uchwały  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  r.  wraz
z autopoprawką  pod głosowanie. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  204/XX/16 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2016 r.  w sprawie
podjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch podziękował wszystkim, którzy pracowali przy
konstruowaniu i tworzeniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok m.in. Zarządowi Powiatu
Nowosądeckiego  oraz  Skarbnikowi  Powiatu  Nowosądeckiego,  kierownikom  i  dyrektorom
jednostek organizacyjnych oraz Radnym Powiatu Nowosądeckiego za prace w komisjach.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego podziękował
Radnym  Powiatu  Nowosądeckiego  za  przyjęcie  budżetu  jednogłośnie.  Zwrócił  się  następnie  z
podziękowaniami  do  Przewodniczącego  Klubu  PiS  Antoniego  Poręby,  Przewodniczącego
Sądeckiego Ruchu Samorządowego  Zenona Szewczyka, Radnej Powiatu Nowosądeckiego Joanny
Stawiarskiej,  Przewodniczącego  Komisji  Budżetowej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz
kierowników, służb i pracowników, którzy włożyli swój wkład przy tworzeniu budżetu. Szczególne
słowa  uznania  skierowane  zostały  do  Wicestarosty  Nowosądeckiego  Antoniego  Koszyka  oraz
Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego Małgorzaty Bochenek. Starosta Nowosądecki w dalszej części
wypowiedzi zapewnił, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego cały czas będzie pracował, by polepszyć
sytuację finansową Powiatu Nowosądeckiego.
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Ad.19.

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

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek  przedstawiła projekt uchwały. Wieloletnia Prognoza
Finansowa stanowi projekcję podstawowych parametrów budżetu Powiatu do roku 2025. W roku
2017  jest  spójna  z  przyjętym  budżetem na  rok  2017,  natomiast  w kolejnych  latach  bazuje  na
zwiększeniach  wartości  opierając  się  na  podstawowych  wskaźnikach  makroekonomicznych.
Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Powiatu  składa  się  z  3  części.  Załącznik  Nr  1  to  projekcja
wartości  finansowych,  jak  również  wartości  spełniających  indywidualnie  wskaźnik   zadłużenia
Powiatu do roku 2025.  Załącznik Nr 2 to wykaz przedsięwzięć  wieloletnich realizowanych  przez
Powiat  Nowosądecki.  Są  to  przedsięwzięcia  bieżące  majątkowe.  Wieloletnia  Prognoza  zawiera
ponadto objaśnienia, na podstawie których została sporządzona , czyli  w jaki sposób wyliczono
podstawowe parametry dochodowe, wydatkowe i wynik finansowy budżetu Powiatu. Wieloletnia
Prognoza  Finansowa  zawiera  również  propozycję  upoważnienia  dla  Zarządu  Powiatu
Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w wieloletniej
prognozie  oraz  upoważnienia  do zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których  realizacja  jest
niezbędna do zapewnienia ciągłosci działania jednostki.

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poprosił  Pana  Marka
Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. 

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

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

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 29 Radnych
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 127/XIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 20

Oświadczenia,  wolne wnioski. 

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  w imieniu  całej  Komisji  Stanisław Sułkowski
podziękował  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  Radnym  Powiatu  Nowosądeckiego  za
współpracę oraz  wspólnie podejmowane zadania i złożył życzenia noworoczne. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba  również dołączył  się do życzeń i  w imieniu
członków Klubu PiS podziękował za współpracę. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  również  podziękował
Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego,  Radnym  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  pracownikom
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu praz kierownikom jednostek za współpracę w mijającym
roku.
Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Poseł  na  Sejm  RP  Jan  Duda  pogratulował  przyjęcia  jednomyślnie  budżetu  Powiatu
Nowosądeckiego.  Jest  przekonany,  że  budżet  będzie  wyglądał  coraz  lepiej,  aby  mieszkańcy
Sądecczyzny byli zadowoleni.
Na zakończenie złożył życzenia noworoczne.

Senator RP Stanisław Kogut  podobnie jak przedmówca pogratulował jednomyślnie przyjętego
budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego.   Złożył  słowa  podziękowań  w  stronę  Zarządu  Powiatu
Nowosądeckiego wraz ze Starostą Nowosądeckim Markiem Pławiakiem. Następnie poinformował
o celach, zadaniach oraz programach rządowych, które udało się osiągnąć w mijającym 2016 rok.
Wspomniał również o aktualnej sytuacji w polskim Sejmie i pracach w komisjach. Pokrótce Senator
RP  Stanisław  Kogut  zreferował  inwestycje,  które  zostały  zrealizowane  na  Sądecczyźnie  lub
w  najbliższym  czasie  zostaną  sfinalizowane.  Na  zakończenie  złożył  w  imieniu  własnym  oraz
Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka życzenia noworoczne.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak złożył życzenia noworoczne.

Ad.21.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania
wszystkich punktów Porządku Obrad XX 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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