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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 31/XXXI/2018 

z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018  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), trwała do godz. 15:30. 

 W sesji uczestniczyło 20 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 XXX Sesji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart 

w terminalu do głosowań. Przypomniał, iż chęć zabrania głosu trzeba każdorazowo zgłosić poprzez 

naciśnięcie przycisku zielonym mikrofonem na terminalu radnego. Dotyczy to również sytuacji, 

kiedy przewodniczący lub wiceprzewodniczący poszczególnych komisji proszeni są o opinie. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Ministra Wiesława Janczyka 

informujące o tym, że Minister nie zdoła uczestniczyć w obradach XXXI Sesji RPN. 

 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch zgłosił wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przyjęcia apelu poparcia zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji, o których mowa jest w Programie Polska Platforma 

Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż  Projekt 

uchwały uzgadniał Zarząd Powiatu  oraz  Klub Prawa i Sprawiedliwości. Następnie zadał pytanie 

czy ktoś chciałby zająć głos w tej sprawie. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poddał 

pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji, o których mowa jest w Programie 

Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

20 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził, że wniosek został 

przyjęty. Punkt zostanie wprowadzony jako pkt. 16 porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał pod głosowanie 

porządek obrad wraz z wprowadzonym punktem. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20 

W wyniku głosowania otrzymano: 

20 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

 

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

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

6. Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok:  

1. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu. 

2. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu. 

7. Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok:  

1. Powiatowego Zarządu Dróg,  

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

3. Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, 

4. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach, 

5. Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, 

6. Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, 

7. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie. 

8. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2017”. 

10. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi 

Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice 

– Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 

nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego  ul. Pułaskiego – Leluchów – Granica Państwa 

od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie). 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. 

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

Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia 

zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz 

pozostałych instytucji, o których mowa jest w Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 

w Nowym Sączu. 

17. Oświadczenia, wolne wnioski.   

18. Zamknięcie sesji.  
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch 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 Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt 

Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

18 głosów – za 

0 głosów – przeciw, 

1 głos – wstrzymujący się 

1 głos – nieoddany  

 

 

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

 

 Ad 4. 

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Maria SZAROTA złożyła podziękowania dot.: 

 budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1567 Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska 

w m. Naściszowa. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marian DOBOSZ zgłosił interpelację dot.: 

 sprzątania dróg powiatowych po sezonie zimowym na terenie Gminy Rytro oraz Piwniczna 

Zdrój; 

 malowania barierek ochronnych na mostach dróg powiatowych na terenie Gminy Rytro oraz 

Piwniczna Zdrój; 

 chodnika położonego na terenie Łomnicy Zdroju od ronda do centrum; 

 uzupełnienia ubytków w jezdni po sezonie zimowym na drogach powiatowych w 



PROTOKÓŁ Nr 31/XXXI/2018  6 kwietnia 2018 r.                                        5 

miejscowości Łomnica Zdrój, Wierchomla oraz Piwniczna Zdrój. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszard PORADOWSKI zgłosił interpelację dot.: 

 wystąpienia do GDDKiA w sprawie DK 75; 

 realizacji III etapu drogi powiatowej Nawojowa- Łazy Biegonickie. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz OLEKSY zgłosił interpelację dot.: 

 uzupełnienia rury spustowej na obiekcie oświatowym w Grybowie; 

 podjęcia starań w sprawie zmiany zasad finansowania oświetlenia przy drogach 

„strategiczych”; 

 wystąpienia do RDOŚ o analizę pielęgnacji drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 

 uzupełnienia pobocza drogi powiatowej na odcinku Tylicz-Krynica Zdrój;  

 wystąpienia do ZDW o wykonanie barierek ochronnych wzdłuż chodnika przy drodze w 

miejscowości Powroźnik. 

 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta ADAMCZYK złożyła podziękowania dot.: 

 mostu na drodze powiatowej w miejscowości Berest. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław SUŁKOWSKI zgłosił interpelację dot.: 

 oświetlenia drogi Młodów -Piwniczna Zdrój;  

 wystąpienia do Zarządu Dróg  Krajowych w sprawie chodnika Nowy Sącz - Łabowa - 

Krynica Zdrój. 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK odniósł się do złożonych interpelacji w pierwszej 

kolejności do zapytania Radnej Barbary Szaroty. Przekazał swoje podziękowania za 

zaangażowanie, jakie Radna wkłada w budowę chodnika na tym odcinku. Starosta poinformował, 

że w tym roku nie są przewidywane działania w Naściszowej. W różnych gminach jest 

realizowanych dużo zadań skierowanych do mieszkańców Sądecczyzny. W gminie Chełmiec 

realizowany będzie chodnik, o który Pani Radna Szarota zabiegała od dwóch lat – tj. chodnik w 

Ubiadzie. Starosta przyznał, że odcinek w Naściszowej jest bardzo niebezpieczny, a temat zostanie 

rozważony po wyborach. Starosta wyraził swoje podziękowania za zaangażowanie, jakie Radna 

wkłada na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W odpowiedzi na interpelację Radnego 

Mariana Dobosza Starosta poinformował, że PZD będzie realizować porządki na drogach po zimie. 

Następnie poddał w wątpliwość celowość wyjazdu Komisji Mienia i Infrastruktury w celu oceny 

remontów drogowych po zimie.  Zdaniem Starosty wystarczający będzie wyjazd i ocena 

pracownika PZD, niegenerujący dodatkowych kosztów. W odniesieniu do chodnika w Łomnicy 

Starosta poinformował, że kontynuowany jest kolejny etap budowy. Wyjaśnił, że porządkowanie 

wybudowanych chodników należy do władz gminnych. Następnie  Starosta wyjaśnił, że 

uzupełnienia w nawierzchniach dróg to standardowa praca pozimowa, realizowana stopniowo 

wedle możliwości i sił Zarząd Dróg. W dalszej kolejności Starosta odniósł się do interpelacji Pana 

Radnego Ryszarda Poradowskiego. Starosta przyznał, że Radny poruszył bardzo istotna kwestię. 

Zasygnalizował, że należy być ostrożnym w użyciu stwierdzeń o sfałszowaniu danych. Starosta 

przyznał, że należy temat wyjaśnić i w tym celu zwrócić się do GDDKiA. W odniesieniu do 

interpelacjo dotyczącej ciągu drogi Nawojowa-Łazy Biegonickie poinformował, że temat drogi w 

Żeleźnikowej jest dla Zarządu bardzo ważny. W tym momencie nie ma środków na realizację tego 
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odcinka, będzie on realizowany jak tylko pojawią się na to środki. Temat ten był też omawiany z 

wójtem Panem Stanisławem Kiełbasa. Następnie Starosta przeszedł do interpelacji Pana 

Włodzimierza Oleksego. Poinformował, że rura spustowa w Grybowie zostanie oczywiście 

naprawiona, trwają tam cały czas prace. W najbliższym czasie Zarząd wybiera się do Grybowa celu 

oceny stanu prac końcowych. W kwestii oświetlenia dróg Starosta zgodził się z Panem Radnym 

Oleksym. Przyznał, że brakuje oświetlenia w bardzo ważnych, newralgicznych miejscach. Problem 

jest w sposobie finansowania i kwestii prawnej. Powiat chętnie przeznaczy środki na oświetlenie, 

ale nie może jeśli jest to zadanie gminy bądź GDDKiA. W temacie ścinania drzew Starosta 

zapewnił, że zostanie wystosowane stosowne pismo do RDOŚ. W sprawie drogi Tylicz-Krynica 

Zdrój sprawą zajmie się Dyrektor PZD. W odniesieniu do zdewastowanych barier przy drodze 

wojewódzkiej w Powroźniku Starosta zwrócił się do obecnych na Sali radnych wojewódzkich Pana 

Stanisława Pasonia oraz Pana Witolda Kozłowskiego o rozmowę interwencję w tej sprawie. 

Odnosząc się do interpelacji Pani Marty Adamczyk, Starosta poinformował, że kwestia budowy 

mostu w Bereście to temat na następną kadencje, teraz nie ma już niestety na to środków. Starosta 

przypomniał, że w Gminie Krynica został zrealizowany most w Czyrnej. Zwracając się do Radnego 

Stanisława Sułkowskiego Starosta poinformował, że odpowiedział na interpelacje innych Radnych 

odpowiedział już na zadane pytania W odniesieniu do danych dotyczących DK75 przyznał, że tez 

poczuł się zaskoczony.  

 

Ad 5. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w pierwszej kolejności podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanych w działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Podziękowania skierował w 

stronę Posła RP Jana Dydy, obecnym na sali radnych wojewódzkich Pana Stanisława Pasonia oraz 

Pana Witolda Kozłowskiego, zarządu województwa na czele z marszałkiem Sorysem, radnych 

powiatowych, Zarządu powiatu Starosta poinformował, że własnie została podpisana umowa 

5800000 zł na szpital Krynicy Zdroju. Jest to znacząca część kosztów poniesionych na rozbudowę 

szpitala w Krynicy. Następnie Starosta poinformował, że 13 marca br. Pan wojewoda Piotr ćwik 

przekazał promesę na ponad 3 000 000 zł to jest dokładnie czy 3 255 000 zł, odebrał ją pan 

wicestarosta Antoni koszyk. W ramach osłony przeciw osuwiskowej na dwa zadania Powiat 

otrzymał środki. Pan starosta Koszyk odebrał promesy na zadanie Grybów - Krużlowa Niżna w 

ciągu drogi, tj. ul. Węgierska w Grybowie na długości 270 m oraz Gołkowice - Łazy Brzyńskie w 

Gmienei Łącko na długości 20 m. Starosta poinformował, że są to osuwiska dość kosztowne, 

następnie wyraził swoje zadowolenie, że udało pozyskać się te środki. W dalszej kolejności Starosta 

poinformował, że w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg w postępowaniu o zamówienie 

publiczne na wyżej wymieniony zadania. Poinformował, że ku końcowi zbliżają się roboty 

budowlane przy rozbudowie budynku liceum w Grybowie. Przypomniał ponadto, że w ramach 

programu rewitalizacja miasta Grybowa Urząd Marszałkowski przekaże na dofinansuje tej 

inwestycji w kwocie ponad 6 250 000. Dzięki temu faktyczny koszt dla Powiatu to będzie nieco 

ponad 1 200 000  Następnie Starosta przekazał informację, że jest już pozwolenie na budowę hali 

sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Jest inwestycja o 

kosztorysowej wartości 4 284 006,71 zł.  Zarząd wystąpił o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w wysokości połowy tej kwoty czyli ponad 2 200 000 zł. Inwestycja będzie realizowana, 

a do dwóch lat przewidywane jest jej zakończenie i przekazane do użytkowania. Następnie Starosta 

przeszedł do infrastruktury drogowej.  Poinformował, że w tym roku bardzo poprawiła się 

efektywność ogłoszenia przetargów Powiatowego Zarządu Dróg, złożył gratulacje  dyrektorowi 

PZD. Zaznaczył, że pojawiają się problemy związane z kosztami wykonawstwa, ale to jest 

ogólnopolski problem. Poinformował, że realizowane są już następujące zadania. Rozpoczęto 

budowę chodników w ciągach dróg powiatowych: 
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 Witowice – Rożnów  o wartości 536.763,54 zł brutto, 

 Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze/Just   w m. Rąbkowa, o wartości 160.000,00 zł  

Kończony jest  trzeci etap drogi powiatowej Stadła -  Długołęka Świerkla, wykonawca firma 

Strabag, wartość zadania ponad 895 000 zł. .  Cała inwestycja drogowa w ciągu tej drogi jest 

finansowane przez budżet Powiatu. W ciągu trzech lat wykonano niesamowitą pracę.   Kolejna 

inwestycja dotyczy wykonywania chodnika w Rożnowie do skrzyżowania w stronę Roztoki. 

Wartość inwestycji wynosi niespełna 500 000, jest współfinansowana razem z Gminą Gródek nad 

Dunajcem. Dalej Starosta poinformował, że  na budowy chodników czy innych inwestycji 

drogowych również podpisane umowy z innymi gminami takim jak: gmina Chełmiec (na 

opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania: Budowa zatoki autobusowej w 

ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowości Kunów w gminie Grybów,  

przebudowa drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna na długości ponad 2,1 km. Starosta 

poinformował, że Zarząd działa bardzo energicznie z gminą Nawojowa, która jest bardzo aktywna. 

Związku tym realizowane sa tam różne inwestycje, np. na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 

powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina na długości 740 m. W mieście Muszyna realizacja zadania 

polegającego na przebudowie drogi powiatowej Muszyna - Złockie w postaci budowy chodnika na 

długości 509 m bieżących miejscowości Złockie. Natomiast w Piwnicznej Zdrój przebudowa drogi 

powiatowej Piwniczna ul. Szczawnicka – prawie 1,5 km. Starosta poinformował, że nie ma jeszcze  

od Wojewody informacji o ostatecznej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, do którego Zarząd 

zwrócił się z prośbą w sprawie kwestii powodziowych z 2010 roku Rytro - Sucha Struga – 

Głębokie. Problem ten był ciągle poruszany od 2010 roku. Zadanie to zostało pozytywnie 

zaopiniowane przez Pana Wojewodę, pozostaje decyzja Ministra. Starosta zwrócił się o interwencję 

w tej sprawie do Posła RP Jana Dudy o interwencję w tej sprawie. Starosta przedstawił w dalszej 

kolejności inne zadania inwestycyjne. Będzie wykonywana nowa nawierzchnia do granic miasta 

Nowego Sącza w gminie Kamionka, będą remontowane inne drogi powiatowe w miarę posiadanych 

środków. Następnie Starosta przekazał informację o kosztach zimowego utrzymania dróg. W 

sezonie 2017/18 w poszczególnych miesiącach przeznaczono kwotę na utrzymanie dróg ponad 

1 400 000 zł – w listopadzie wydano ponad 226 000 zł, w grudniu 734 000 zł, w styczniu prawie 

800 000 zł, w lutym 1 040 000 zł, w marcu około 600 000 zł. Kwoty te powodują, że w tym 

momencie jest około 600 000 zł. Najbliższy czas pokaże czy te środki pozostaną. Następnie 

Starosta poinformował, że w ramach współpracy i promocji powiatu przedstawiciele Wydziału 

Promocji Starostwo uczestniczyli w targach na styku Kultur w Łodzi, gdzie uzyskali wyróżnienie za 

najciekawszy materiał promocyjny - zestaw przewodników rowerowych. Natomiast na targach 

turystycznych w Katowicach w dnia 23-25 marca br. Starostwo zajął drugie miejsce w konkursie na 

najlepsze stoisko targów.  Starosta przyznał, że konkurencja była bardzo duża, pogratulował 

wszystkim pracownikom na czele z panem dyrektorem. Dalej poinformował, że przedstawiciele 

Zarządu w okresie uczestniczyli w wielu spotkaniach i obchodach. Starosta wymienił 

najważniejsze: 1.03.2018 r. - obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych; 02.03.2018 r.  -  

spotkanie z panią prezydentowa Agatą Kornhauser-Dudą w Starym Sączu na otwarciu biblioteki; 

04.03.2018 r. -  w Czaczowie odbyła się 69. rocznica pacyfikacji wsi Barnowiec; 08.03.2018 r. -  

została podpisana umowa z gminą Gródek n/D realizację drugiego etapu drogi, budowę chodników 

i kanalizacji deszczowej w Jelnej;  10.03.2018 r. -  odbyła się uroczysta Gala Honorowego 

Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Krynicy; w starostwie odbyły się spotkanie 

zmierzające do poparcia działań na przywrócenia jednostki wojskowej w Nowym Sączu; 

19.03.2018 r. - odbyła się uroczystość wręczenia awansów dla Żołnierzy Niezłomnych, pośmiertnie 

awansowano pana kapitana Stanisława Pióro pseudonim Emir oraz do stopnia porucznika panią 

Helenę Wiktor pseudonim Konwalia. Zarząd spotkał się ponadto z z delegacją powiatu Unna, byli 

to dyrektorzy szkół, którzy spotykali się z nauczycielami ze szkół powiatowych.  Wymieniono 

swoje uwagi, doświadczenia. Następnie odbyły się spotkania w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w 

Muszynie, na którym był wicestarosta Antoni Koszyk. Odbyło się posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, na 

którym mówiono o najważniejszych zadaniach na bieżący rok i podsumowania pracę w 2017 roku. 
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Starosta podziękował za współpracę wszystkim służbom. Starosta poinformował, że uczestniczył w 

spotkaniu z Panem Wicepremierem Gowinem na spotkaniu rektorów Konferencji Rektorów 

Publicznych Szkół Zawodowych w Rytrze.  Starosta poinformował, że Zarząd dogląda wszystkich 

realizowanych inwestycji, m.in. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie, termomodernizacja w 

Starym Sączu, DPS w Zbyszycach. 23.03. 2018 r. odbyła się uroczysta gala promująca singiel  

kapeli góralskiej Ciupaga. Kapela bardzo promuj Sądecczyznę, jest to już bardzo znana 

ogólnopolska grupa.  W Grybowie odbyły się obchody 15 lecie działalności Klubu Honorowych 

Dawców Krwi „ADMA”. Zarząd docenia tego typu organizacje, zabiegające o wykonywanie badań 

profilaktycznych. Na zakończenie Starosta jeszcze raz poinformował i wyraził zadowolenie, że 

29.03.2018 r. została podpisana umowa  w Krynicy w szpitalu na ponad 5 700 000 zł.  

 

Ad 6. 

Przewodniczący poinformował, że z uzasadnionych przyczyn na prośbę Powiatowego Lekarza 

Weterynarii  Pana Mariusza Steina w pierwszej kolejności zostanie przedstawiona informacja 

z działalności za 2017 rok Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu. 

 

Ad 6.2. 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 

 

Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Roman POTONIEC 
poinformował, iż Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zapoznała się  

z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Pan Mariusz Stein Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierza Oleksy zwrócił uwagę na dwa 

zagadnienie. W pierwszej kolejności zadał pytanie dotyczące badań wykonywanych  przed i po 

uboju bydła. Radny zapytał, jakie są kierunki dostaw bydła. Następne pytanie Radnego dotyczyło 

przypadków wykrycia włośnia w mięsie dzika. Wyraził także zaniepokojenie związane ze znikomą 

ilością badań świń na użytek własny, zapytał z czym to jest związane. Poprosił także o wyjaśnienie 

jak wygląda ubój gospodarczy czy ubój na własny użytek świń, kóz, owiec. Na zakończenie Radny 

życzył uporania się z problemami kadrowymi. 

 

Pan Mariusz Stein Powiatowy Lekarz Weterynarii odnośnie badania w kierunku włośni świń na 

użytek własny wyjaśnił, że mieszkańcy powiatu nie zgłaszają takich badań. Nie muszą zgłaszać 

badania całej tuszy, ale ustawowym obowiązkiem jest zgłaszanie badanie próbki mięsa w kierunku 

włośni. Z tych trzech opisanych przypadków jeden z inicjatywy osoby prywatnej, reszta pobrane 

w związku z interwencją, gdzie był donos, że taki ubój miał miejsce.  
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Na użytek własny można ubić świnię, cielę do pół roku, owcę i kozę. Do powiatowego lekarza ma 

to być tylko zgłoszone, nie musi podlegać pełnemu badaniu. Jeżeli dana osoba chce umawia się z 

lekarzem, który jest wyznaczony na dany teren i przeprowadza badanie, następnie wydaje stosowne 

zaświadczenie. Uboju takiego może dokonać osoba przeszkolona pod względem dokonywania 

uboju. Pan Stein zaapelował do władz samorządowych żeby 2/3 osoby na tereny danej Gminy były 

przeszkolone. Są robione kursy, aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie, które to reguluje. 

Widnieje w nim zapis o 3-miesięcznej praktyce na rzeźni, co stanowi bardzo mocny hamulec, 

ponieważ  zakłady w większości są prywatne nie chcą przyjmować nikogo z zewnątrz. W 

odniesieniu do kierunków dostaw bydła, Pan Stein wyjaśnił, iż jest to bydło głownie z terytorium 

Polski Słowacji,  parę transportów też w ciągu roku dochodzi z Litwy. 

 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Ad 6.1. 

 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. Na ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Pan 

Janusz GOLEC Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Ad 7.1. 

 

Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok Powiatowego Zarządu Dróg.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Mienia i Infrastruktury RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecny na Sesji Pan Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Marian DOBOSZ  poinformował, iż 

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

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 7.2. 

 

Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Halina Hajtek Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała  uwag. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 Ad 7.3. 

 

Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecny na Sesji Pan Mariusz Popiela Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Zbyszycach. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała większych uwag. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 7.4. 

 

Informacja z działalności za 2017 rok Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Marta Krężel Dyrektor Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała większych uwag. 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 7.5. 

 

Informacja z działalności za 2017 rok Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Marzena Rumel Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Klęczanach. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała większych uwag. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 7.6. 

 

Informacja z działalności za 2017 rok Domu Pomocy Społecznej w Muszynie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Bożena Hudzik Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Muszynie. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała większych uwag. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 7.7. 

 

Informacja z działalności za 2017 rok Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Bożena Hudzik Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Muszynie. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała większych uwag. 
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Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 8. 

Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż 

informacja została przesłana z materiałami sesyjnymi.  

 

Wicestarosta Antoni KOSZYK przedstawił informację.  

Poinformował, że Radni otrzymali szczegółowe opracowanie, dlatego powie jedynie o 

najważniejszej zmianie. Strukturę organizacyjna Starostwa Powiatowego została zmieniona tylko w 

zakresie organizacji pozarządowych. W poprzednim w regulaminie organizacyjnym figurował 

oddzielny wydział Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W roku 2017 Wydział ten 

został włączony do Wydziału Promocji i funkcjonuje w dalszym ciągu.  

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 9 

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2017”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy 

Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się ze sprawozdaniem 

i oceniła pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż w przypadku 

pytań odpowiedzi udzieli Pan Andrzej Zarych Dyrektor Biura Promocji i Wspierania 

Organizacji Pozarządowych. 

 

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Ad 10. 

Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja została 

przesłana wraz z materiałami na sesję, stąd uzasadnione wydaje się nie przedstawianie jej 

treści w całości. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja Mienia 

i Infrastruktury oraz Komisja Budżetowa RPN zapoznały się z informacją i nie miały żadnych 

uwag. 

Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Marian DOBOSZ poinformował, 

że komisja bardzo szczegółowo zapoznała się z informacją. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch podziękował Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Sączu za przygotowanie obszernej informacji. 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.  

Ad 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego 

Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola 

Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 

uchwały.  

 

Dyrektor poprosił o możliwość zreferowania w tym punkcie również kolejnej procedowanej 

uchwały, ponieważ dotyczą tego samego procesu. Pan Burmistrz Muszyny w ramach pozyskanych 

zewnętrznych środków realizuje uzbrojenie ogólnomiejskie, część tego uzbrojenia wymaga zajęcia 

pasa drogowego. Właściwa koordynacja zadań realizowanych przez Pana Burmistrzu przemawia za 

tym, żeby przekazać mu zarządzanie również drogą.  Zapewni to właściwą synchronizację pracy 

wykonawców realizujących kanalizację, energetykę, wodociągi i odbudowę drogi. Pośrednictwo 

powiatu wydłużyłoby ten. Podobnie prezentuje się sytuacja w Starym Sączu. Panu Burmistrzowi 

udało się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym może zrealizować rozbudowę drogi między 

drogą krajową w stronę Woli Kroguleckiej na długości około 300 m. Rozbudowa będzie również 

związane z budową parkingu. Warunkiem, żeby mógł to realizować i uzyskać środki bez obciążania 

budżetu Powiatu, jest legitymowanie się prawem do zarządzania tą drogą. Ustawa o samorządzie 

wymaga, by przekazanie zadań własnych Powiatu czy Gminy odbyło się za wolą organu 

stanowiącego. Zgoda Rady Powiatu pozwoli Zarządowi Powiatu zawrzeć porozumienie o 

warunkach finansowania kosztów utrzymania tych dróg przez Panów Burmistrzów.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Marian Dobosz przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą 

powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice pod 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 295/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie 

powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 

nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 

nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego  ul. Pułaskiego – Leluchów – Granica Państwa 

od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie). 

 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu 

Adama Czerwińskiego w punkcie 11. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Marian Dobosz przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat 

Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego  ul. Pułaskiego – 

Leluchów – Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie) pod 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 296/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie 

powierzania Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki 

zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego  ul. Pułaskiego – Leluchów – 

Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie), została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych. 

 

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina HAJTEK przedstawiła 

projekt uchwały.  

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu za 

życiem wprowadza również zmiany do ustawy o pomocy społecznej w zakresie mieszkań 

chronionych. W związku z tym zaszła konieczność przekształcenia mieszkań chronionych, które 

funkcjonują w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w mieszkania chronione 

treningowe. Temat szczegółowo przedstawiono  na Komisji Polityki Społecznej RPN. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria SZAROTA  przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

treningowych pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 297/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych, 

została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

Zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu powiatu 

o kwotę 2 432 458 zł i wydatków o kwotę 1 829 117 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu powiatu 

oraz przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 603 341 zł. W ramach 

rozdysponowania wolnych środków w kwocie 603 341 zł i dokonuje się zwiększenia wydatków 
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inwestycyjnych w dwóch ciałach klasyfikacji budżetowej na dwa zadanie inwestycyjne. Jest to 

zadanie w dziale transport i łączność z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę 

chodników w ciągach dróg powiatowych - kwota 450 685 zł. Drugie zadanie w dziale kultura 

fizyczna z przeznaczeniem na udział własny Powiatu w realizacji zadania przebudowy boiska 

szkolnego przy Zespole Szkół w Krynicy Zdroju – kwota 152 656 zł. Pozostałe zmiany, które się 

dokonuje dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale transport i łączność 

o kwotę 682 864 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę chodników w ciągach 

dróg powiatowych. Źródłem finansowania tej kwoty jest refundacja, którą otrzymał Powiat 

w 2018 roku z tytułu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację inwestycji drogowych, 

które były współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania te zostały 

rozliczone w lutym 2018 r. Wraz z wolnymi środkami na zadanie budowy chodników przeznacza 

się dodatkową kwotę 1 133 549 zł. Jednocześnie w ramach wydatków planowanych na budowę 

chodników w ciągu dróg powiatowych dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących do 

wydatków na dotację celową kwotę pół miliona złotych na dotacje dla Gminy Chełmiec na 

zapewnienie udziału własnego Powiatu w budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Biczyce 

Dolne – Gostwica w miejscowości Biczyce Dolne i Niskowa. Szacunkowa wartość tego zadania to 

1 750 000 zł. W ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu 

Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 

3 260 608 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3 272 666 zł w związku z przesunięciem realizacji 

części zadania i finansowania tego projektu na lata następne. W dziale pomoc społeczna dokonuje 

się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na planowaną 

podwyższę wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów zmoca od 1 kwietnia br. Na zapewnienie 

podwyższ ki płac pracowników  

w średniej miesięcznej wysokości 250 zł brutto przeznaczy się łącznie 465 000 zł z czego środki 

wysokości 225 000 zł znajdują się w planach finansowych DPS-ów. Źródłem finansowania 

zwiększonych wydatków dla działu pomoc społeczna w kwocie 240 000 zł są oszczędności 

w dziale rodzina planowane na prowadzenie w 2018 roku całodobowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla chłopców w związku z brakiem ofert na realizację tego 

zadania. Wymienione w zadaniu jest zatem realizowany od początku bieżącego roku przez 

placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom Dziecka w Klęczanach. Ostatnia zmiana to zmiana w 

dziale kultura fizyczna. Powiat otrzymał pomoc finansową z Województwa Małopolskiego 

w kwocie 145 286 zł w ramach projektu „Małopolskie boiska”. Związku z czym wydatki 

majątkowe na realizację zadania o nazwie „Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół 

w Krynicy” wyniosą łącznie 310 000 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Ryszard Poradowski 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 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 298/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

Jako konsekwencja dokonanych zmian w Budżecie Powiatu w zakresie dochodów wydatków 

przychodów oraz w wyniku finansowego Budżetu Powiatu. dokonuje się odpowiednich zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu. Ponadto w wykazie przedsięwzięć dokonuje się 

zmian w limitach wydatków przeznaczonych na zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi 

umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dokonuje się 

zmiany limitów w ramach projektu unijnego „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Powiatu i Miasta” w ramach poszczególnych lat realizacji nowego projektu. Wprowadza się do 

realizacji na rok 2019 nowego przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie wielowariantowe 

i koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969” 

wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do 

sfinansowania w roku 2019 z budżetu Powiatu  na kwotę 62 500 zł. Inwestorem powyższego 

zadanie o szacunkowej łącznej wartości oszacowanej na 500 000 zł jest Województwo Małopolskie 

przy współpracy czterech samorządów, którymi są: Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, 

Gmina Chełmiec, Gmina Podegrodzie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Ryszard Poradowski przedstawił opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 299/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 16. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia 

zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych 

instytucji, o których mowa jest w Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut  przedstawił projekt uchwały. 

 

 Na podstawie § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosądeckiego, przyjętego Uchwałą nr 265/XXII/13 

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego 2013.1411 j. t.), Rada Powiatu Nowosądeckiego postanawia: 

§ 1. Przyjąć apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Rada Powiatu Nowosądeckiego postanowiła poprzeć inicjatywę zlokalizowania siedziby Biura 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji, o których mowa jest w 

Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu o treści: 

Rada Powiatu Nowosądeckiego zwraca się do Pani Minister z prośbą o rozważenie ulokowania instytucji 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Nowym Sączu. Czując odpowiedzialność za rozwój 

całej Sądecczyzny oraz znając rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju polskiej 

gospodarki, dołączamy do koalicji podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o umiejscowienie tej nowej 

i kluczowej instytucji dla polskich przedsiębiorców w Nowym Sączu, tj. Klubu Jagiellońskiego, 

przedstawicieli i absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, organizacji 

zrzeszających przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych. Powiat 

Nowosądecki wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu rozwój przedsiębiorczości. Niewiele regionów 

w Polsce jest w stanie pochlubić się tak szerokim wachlarzem doskonale rozwijających się branż 

wszystkich sektorów działalności gospodarczej. Za umieszczeniem siedziby Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Nowym Sączu przemawia fakt, że Sądecczyzna to siedziba wielu znanych firm, takich 

jak: Konspol, Fakro, Wiśniowski, Newag S.A. oraz wielu mniejszych przedsiębiorstw sądeckich 

z powodzeniem konkurujących na rynkach polskich i zagranicznych. Zlokalizowanie Biura Rzecznika 

oraz pozostałych instytucji towarzyszących w Nowym Sączu będzie nie tylko wsparciem dla regionu 

sądeckiego, ale bardzo istotnym impulsem dla jego rozwoju. 

W związku z uchwaleniem regulacji, mających na celu wsparcie przedsiębiorczości 

w naszym kraju, zawartych w „Konstytucji dla biznesu”, Rada Powiatu Nowosądeckiego 

postanawia przyłączyć się do koalicji podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o umiejscowienie 

w Nowym Sączu wspomnianych w powyższych przepisach instytucji takich jak: Rzecznik Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw oraz jednej z siedzib Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) 

na terenie miasta Nowego Sącza. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia apelu poparcia zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji, o których mowa jest w Programie Polska Platforma 

Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

1 głos – nieoddany  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 300/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

apelu poparcia zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz 

pozostałych instytucji, o których mowa jest w Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym 

Sączu, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 17. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch przypomniał, o możliwości 

składania do 13 kwietnia 2018 r. wniosków o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi 

Sądeckiej”. Przypomniał, że pismo informujące w tej sprawie zostało wysłane do samorządów 

i różnych instytucji na terenie Powiatu. Przewodniczący poprosił Radnych o ponowne 

przypomnienie o tej sprawie  w swoich środowiskach, zwłaszcza w 100-lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Następnie poinformował, że  iż pismem z dnia z dnia 29 marca 2018 r.  

zostały przekazane 4 informacje (2 z nich są to składowe materiały rozpatrywane podczas  

absolutorium), tj.  

 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego  

za 2017 r. (rozpatrywane na Sesji absolutoryjnej); 

 Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat 

Nowosądecki;  

 Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (rozpatrywane na Sesji absolutoryjnej); 

 Informacja z dokonanych umorzeń, odroczeń terminu spłaty oraz rozłożeń na raty 

płatności całości lub części należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Nowosądeckiemu lub jego jednostkom podległym.  

Przewodniczący ponownie przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do 

końca kwietnia. Aktualny wzór oświadczenia majątkowego został zamieszczony na Portalu 

Radnego. Na zakończenie poinformował, że następna sesja RPN odbędzie się najprawdopodobniej 

25 maja br., natomiast sesja absolutoryjna w drugiej połowie czerwca.  
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Ad 18. 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania 

wszystkich punktów Porządku Obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Przewodniczący  

 

                     Rady Powiatu Nowosądeckiego 
             

                                           Zygmunt Paruch 

 

 

Zał.   

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań 

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 
      

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


