Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z satysfakcją przekazuję Państwu Raport o stanie
Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok. Przedstawia on kluczowe aspekty składające się na współczesne
oblicze Powiatu, jego otwartość i dynamiczny rozwój. Mam nadzieję, że opracowanie będzie stanowiło dla
Państwa ciekawą lekturę, która rzetelnie informuje o działaniach podejmowanych przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Sączu, jednostki organizacyjne, a także przez wiele podmiotów i organizacji
pozarządowych.
Przygotowując dokument staraliśmy się wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas pracy nad
pierwszym raportem opracowanym w ubiegłym roku. Wierzę, że przygotowany materiał oprócz
sprawozdania z realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego wskaże na
szerszy kontekst realizowanych zadań i będzie stanowił kompendium wiedzy o podejmowanych
w 2019 roku działaniach w Powiecie Nowosądeckim.
Raport został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej zawarto ogólne informacje na
temat Powiatu Nowosądeckiego, stanowiące swoiste wprowadzenie do całego dokumentu. Część druga
została poświęcona opisowi realizacji programów i strategii realizowanych w Powiecie Nowosądeckim
w 2019 roku. Cześć trzecia to podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku,
do których wykonywania obowiązany był Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Natomiast w najobszerniejszej
części czwartej omówiono szczegółowo obszary działania Powiatu wynikające z ustawowych zadań
samorządu powiatowego.
Dlatego też, dokonując selekcji materiału włączanego do Raportu, utrzymaliśmy przyjętą
w ubiegłym roku koncepcję dokładnego przedstawienia poszczególnych zagadnień. W opracowanym
dokumencie został uwzględniony ponadto szereg nowych informacji oraz zestawień uzyskanych od
komórek i jednostek realizujących zadania Powiatu. Taki układ Raportu umożliwił ukazanie całego
spektrum działalności Powiatu, czytelnikom natomiast pozwala na dokonywanie stosownych porównań
jakościowych.
Niniejszy Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok został opracowany we współpracy
z następującymi jednostkami:
1) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
 Biuro Rady i Zarządu
 Wydział Administracyjny,
 Wydział Finansowy,
 Wydział Geodezji,
 Wydział Budownictwa,
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 Wydział Komunikacji i Transportu,
 Wydział Edukacji Kultury i Sportu,
 Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 Wydział Rozwoju,
 Biuro Obsługi Teleinformatycznej,
 Zespół ds. Inwestycji,
 Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami,
 Zespół ds. Osobowych,
 Zespół ds. Kontroli i Analiz,
 Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
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- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu,
- Biuro Prasowe,
- Zespół ds. Zamówień Publicznych,
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
- Zespół ds. Kontroli i Analiz.
2) Jednostki organizacyjne Powiatu:
- Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.
W trakcie opracowywania dokumentu wykorzystano ponadto sprawozdania roczne przekazane
przez placówki oświatowe oraz placówki pomocy społecznej Powiatu Nowosądeckiego, a także służby
porządkowe, w tym Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu Państwową oraz Państwową Straż Pożarną
w Nowym Sączu. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad tym obszernym
dokumentem.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyjął powyższy Raport Uchwałą Zarządu Nr 566/2020 z dnia
27 maja 2020 roku i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu Nowosądeckiego.
Dla Państwa wygody – oraz kierując się dbałością o środowisko naturalne – Raport ukazuje się
wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej. Zachęcamy Państwa do czytania, analizy i wyciągania wniosków.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego
Marek Kwiatkowski
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Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Nowosądeckiego
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu – wykonuje uchwały rady powiatu
i zadania powiatu określone przepisami prawa. W skład zarządu wchodzi starosta jako jego
przewodniczący, wicestarosta oraz członkowie zarządu. Rada powiatu wybiera starostę, a także na
wniosek starosty wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu.
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Obecna VI kadencja Rada
Powiatu Nowosądeckiego została wybrana w wyniku wyborów samorządowych w dniu
21 października 2018 roku. Jej pierwotny skład zmienił się na skutek wyborów parlamentarnych,
które obyły się 13 października 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia skład Rady Powiatu
Nowosądeckiego VI kadencji wraz ze zmianami:
Tabela 1. Skład Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku
RADA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
VI KADENCJA

Przewodniczący Rady:

Roman Potoniec

Starosta Nowosądecki:

Marek Kwiatkowski

Wiceprzewodnicząca Rady:

Marta Adamczyk

Wicestarosta Nowosądecki:

Antoni Koszyk

Wiceprzewodniczący Rady:

Ryszard Poradowski

Członek Zarządu:

Edward Ciągło

Członek Zarządu:

Marian Dobosz

Członek Zarządu:

Zofia Nika

Marta Adamczyk
Emil Bodziony
Krzysztof Bodziony
Marcin Bulanda
Edward Ciągło
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Wiktor Durlak

Michał Nowak
Wiktor Obrzut
Piotr Ogorzałek
Marek Pławiak
Ryszard Poradowski
Antoni Poręba
Roman Potoniec
Anna Radzik

do 13 października 2019 r.

od 25 października 2019 r.

Przemysław Gajowski
Andrzej Gancarz
Franciszek Kantor
Antoni Koszyk
Marek Kwiatkowski
Paweł Łabuda
Zofia Nika

Joanna Stawiarska
Stanisław Sułkowski
Maria Barbara Szarota
Joanna Szewczyk-Kubacka
Józef Świgut
Tadeusz Zaremba
Ewa Zielińska

Monika Dziedzina
Sekretarz
Powiatu Nowosądeckiego

Małgorzata Bochenek
Skarbnik Powiatu
Nowosądeckiego

od 21 stycznia 2019 r.

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Informacje ogólne na temat Powiatu Nowosądeckiego
WSKAŹNIK

POWIAT NOWOSĄDECKI

Główna siedziba

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Pozostałe budynki

ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

Okres sprawozdawczy

1 stycznia-31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie powiatu raport ostanie powiatu. Raport
obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
powiatu i budżetu obywatelskiego.

Ludność

Na koniec 2018 r. liczba ludności w Powiecie Nowosądeckim wynosiła
216 176 osób, w tym 107 709 mężczyzn (49,8%) i kobiet 108 467 (50,2%).
W stosunku do roku poprzedniego liczba ludności wzrosła o 1 177 osób.

Gęstość zaludnienia

139 os./km²

Powierzchnia

1 549 km

Podział administracyjny

Powiat Nowosądecki obejmuje 16 gmin, w tym:
 1 gmina miejska – Miasto Grybów,
 4 gminy miejsko-wiejskie – Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna-Zdrój i Stary Sącz;
 11 gmin wiejskich: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów,
Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna,
Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.

Stan zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu

Na koniec grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
były zatrudnione 241 osób. Do pracy przyjęto 17 osób, a rozwiązano umowy
o pracę z 29 osobami w tym – 4 osoby przeszły na emeryturę, 54 osoby
odbyły staż. Średnia wieku pracowników Starostwa to 42,4 lat.

Jednostki organizacyjne Powiatu
Wykaz jednostek wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 rok (dla całego Raportu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Dom Pomocy Społecznej w Muszynie,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie,
Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom Dziecka w Klęczanach,
Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie,
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu,
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14. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie,
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju,
16. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
17. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
18. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku,
19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta
w Tęgoborzy,
20. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
21. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju,
22. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu,
23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu,
24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
25. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu,
26. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
27. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.

Rysunek 1. Budynki Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33

ul. T. Kościuszki 3

ul. Strzelecka 1

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
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Podstawowe dane finansowe za 2019 rok
Szerzej na ten temat w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok
Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka – Budżet i majątek Powiatu
Dochody budżetu Powiatu w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 165 765 460,23 zł, co stanowi
104,6% planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 154 589 362,70 zł, tj. w 103,9%,
a dochody majątkowe w kwocie 11 176 097,53 zł, co stanowi 115,3 % planu.
Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 148 315 286,80 zł, tj. w 92,9%, z tego: wydatki
bieżące w kwocie 126 764 634,26 zł, tj. w 93,4% i wydatki majątkowe w kwocie 21 550 652,54 zł, co
stanowi 89,6% planu.
Zmianie uległ wynik finansowy budżetu Powiatu – z planowanego deficytu w kwocie
1 250 089 zł, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 17 450 173,43 zł.
Przychody budżetu Powiatu na 2019 rok planowane w kwocie 11 471 425 zł zostały wykonane
w kwocie 15 102 870,47 zł, tj. 131,7% z tego z kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
długoterminowych w kwocie 6 750 000 zł oraz kwoty wolnych środków z nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej 8 352 870,47 zł.
Rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły
10 221 336 zł. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2018
przypadających do spłaty na 2019 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości,
zgodnie z umowami zawartymi z bankami.
Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą
wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące
powiększone o wolne środki z roku ubiegłego.
Budżet Powiatu za 2019 rok zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 27 824 728,44 zł.
Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 22 330 093,97 zł. Z kwoty tej środki w wysokości
16 338 446 zł zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2020 rok, z tego:
1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok wprowadzono przychody w kwocie 12.184.570
zł, z tego z tytułu:
a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 6 500 000 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5 596 916 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87 654 zł.
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2) W Uchwale Nr 144/XII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 roku
wprowadzono przychody w kwocie 4 153 876 zł, z tego z tytułu:
a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 1 808 422 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 102 982 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków – 242 472 zł.
Łączna kwota długu Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2019 r. obejmująca zobowiązania
z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 57 470 997 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,
do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok na koniec 2019 r.
wyniósł 6,62% przy dopuszczalnym wskaźniku 12,74%.
Szczegółowa analiza wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok została zawarta
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok.

Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok
§

Wyszczególnienie

1.

2.

Plan 2019 roku (w zł)
wg Uchwały
po zmianach
Budżetowej
3.

A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu,
z tego:
- Dochody bieżące
- Dochody majątkowe
B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu,
z tego:
- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)
D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU,
z tego:
952 a) przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytu
na rynku krajowym na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań długoterminowych
950 b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Powiatu z lat ubiegłych
992

4.

5.

6.

158 464 335

165 765 460,23

104,6%

133 875 219
12 771 226

148 770 796
9 693 539

154 589 362,70
11 176 097,53

103,9%
115,3%

159 714 424

148 315 286,80

92,9%

115 947 589
29 827 520
871 336

135 665 984
24 048 440
-1 250 089

126 764 634,26
21 550 652,54
17 450 173,43

93,4%
89,6%

9 350 000
7 250 000

11 471 425
7 250 000

15 102 870,47
6 750 000

131,7%
93,1%

2 100 000

4 221 425

8 352 870,47

197,9%

10 221 336
10 221 336
10 221 336

10 221 336
10 221 336
10 221 336

10 221 336
10 221 336
10 221 336

100%
100%
100%

Źródło: Opracowane przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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%
wykon.
(5:4)

146 646 445

145 775 109

E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów
Spłata rat kredytów długoterminowych
zaciągniętych w latach 2011-2018

Wykonanie
za 2019 rok
(w zł, gr)
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CZĘŚĆ II. PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W POWIECIE
NOWOSĄDECKIM
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1. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2015-2020
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Uchwała Nr 102/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2015-2020

Obowiązek opracowania Programu wynika z postanowień art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęte w Programie
kierunki lokalnej polityki rynku pracy zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami
w zakresie procedur planowania i realizacji krajowej polityki rynku pracy, a ponadto wpisywały się
w kierunki polityki w zakresie rynku pracy określone w Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Małopolskiego 2014-2020 (POWER) oraz Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2011-2020.
Cel strategiczny i misja Programu to: wzrost zatrudnienia i utrzymanie aktywności
zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
Monitoring w zakresie wdrażania Programu był prowadzony na bieżąco dzięki
przedstawianej przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego obligatoryjnej
sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej. Tym samym na bieżąco
wykonywany był monitoring realizowanych form wsparcia dla klientów urzędu pracy. Zbiorcza
informacja z realizacji Programu zostanie opracowana i przedstawiona w 2021 roku po
zakończeniu okresu planowania.

Tabela 3. Wskaźniki realizacji programu za lata 2018-2019
L.p.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wskaźniki

Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia
Stopa bezrobocia na koniec grudnia
Udział osób długotrwale bezrobotnych na koniec grudnia.
Liczba osób podejmujących pracę
Liczba osób objętych szkoleniami (wg poszczególnych form):
- forma szkolenia grupowego
- forma szkolenia indywidualnego
- forma bonu szkoleniowego
Liczba osób biorących udział w stażach

17

2018 r.

2019 r.

6 154 os.
8,2%
51,7 %
5 768 os.
483 os.
426 os.
54 os.
3 os.

5 981 os.
7,8 %
51,9 %
5 035 os.
375 os.
320 os.
51 os.
4 os.

578 os.

732 os.
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7.

8.
9.

Liczba osób skierowanych do zatrudnienia subsydiowanego
(wg programów) w tym:
 liczba osób skierowanych na utworzone stanowiska pracy
 liczba osób, które otrzymały dotację na podjęcie
działalności gospodarczej
 prace interwencyjne
 roboty publiczne
 podjęcie pracy w ramach bonu na zasiedlenia
 podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego
 dofinansowanie 50 +
 dofinansowanie minus 30
 PFRON
 zatrudnienie socjalne
Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących pracę
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i informacją
zawodową

1 283 os.

1 004 os.

55 os.

55 os.

433 os.

328 os.

427 os.
139 os.
94 os.
0 os.
0 os.
118 os.
9 os.
8 os.
141 os.

353 os.
119 os.
97 os.
0 os.
0 os.
32 os.
4 os.
16 os.
151 os.

2 848 os.

4 630 os.

10.

Liczba ustalonych profili pomocy

9 824 os.

11.

Liczba opracowanych indywidualnych planów działania (IPD)
Liczba osób objętych pośrednictwem pracy, w tym:
 liczba podjęć pracy niesubsydiowanej
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
Liczba ofert pracy EURES
Liczba pracowników PUP PN objętych różnymi formami
doskonalenia zawodowego
Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację ogółem

9 800
5 918 os.
731 os.
4 491
598

12.
13.
14.
15.
16.

3 892 os.
(od stycznia do
14 czerwca 2019 r.)
10 556
5 618 os.
499 os.
3 703
383

274 os.

134 os.

22 102 600 zł

14 734 171,48

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

W okresie realizacji Programu na lokalnym rynku pracy nastąpiło zmniejszenie bezrobocia
i jego negatywnych skutków. Dzięki środkom pozyskiwanym z różnych możliwych źródeł
prowadzono działania związane z aktywizacją zawodową i wzrostem mobilności zawodowej osób
bezrobotnych czy poszukujących pracy, wspierano również rozwój indywidualnej
przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Podejmowano również szereg działań
związanych z doskonaleniem dialogu i partnerstwa społecznego oraz poprawą instytucjonalnej
obsługi rynku pracy.
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2. Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2014-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 370/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2014-2020”

Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim na lata
2014-2020 jest dokumentem służącym realizacji aktywnej i efektywnej polityki wsparcia osób
niepełnosprawnych, podnoszenia ich świadomości społecznej oraz ich integracji ze społecznością
lokalną Powiatu Nowosądeckiego. Program określa kierunki do opracowywania i realizacji innych
programów, strategii, planów mających na celu realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
a także podejmowania działań dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
Priorytet Powiatu określony w Programie to: Integracja działań na rzecz wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych.
Cele operacyjne Programu to:
1. Podnoszenie świadomości w kontekście problemu niepełnosprawności oraz budowa

pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, a także edukacja osób
niepełnosprawnych w zakresie ich praw,
2. Propagowanie aktywnych form udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
i zawodowym,
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4. Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych dla osób niepełnosprawnych
w zakresie dostępu do leczenia, rehabilitacji i opieki.
Realizacja celów operacyjnych programu w 2019 roku:






podejmowanie zadań, przez gminy i stowarzyszenia działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, mających na celu zwiększenie obecności osób niepełnosprawnych
w życiu publicznym, zwiększenie świadomości społecznej tych osób,
realizacja przez PCPR w Nowym Sączu programów „Wyrównywania różnic między
regionami III”, „Aktywny Samorząd”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu”,
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(266 270 zł dla 269 osób), dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych (723 358,66 zł dla 1264 osób), dofinansowanie do
likwidacji barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
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(526 279,70 zł dla 117 osób), dofinansowanie zadań z zakresu sportu kultury i turystyki
osób niepełnosprawnych (68.000 zł), dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej (3 800 160 zł środki PFRON i 422 310 zł środki Powiatów),
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON (przyznanie osobom
niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (100 000 zł dla 3 osób), dokonywanie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (125 000 zł na
zorganizowanie 3 stanowisk pracy dla 2 pracodawców), zwrot wydatków na instrumenty
i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających
w zatrudnieniu (5 307,44 zł dla 1 osoby), zwrot finansowania kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (4 654,20 zł dla 1 osoby),
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Niepełnosprawnych,
funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz 3 filii
w Grybowie, Starym Sączu i Krynicy-Zdroju,
prowadzenie Domów Pomocy Społecznej (Muszyna, Klęczany, Zbyszyce), Ośrodków
Wsparcia (POW – Zbyszyce, POW Muszyna, ŚDS w Krynicy-Zdroju, ŚDS Gniazdo w Starym
Sączu) i Warsztatów Terapii Zajęciowej, (Siołkowa, Grybów, Korzenna, Stróże, Czarny
Potok, Gostwica),
prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej (Nawojowa, Stróże),
prowadzenie mieszkań chronionych w budynku PCPR w Nowym Sączu,
prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „EKOAKCJA” przez Stowarzyszenie „Promyk” w Gostwicy,
Urząd Gminy w Chełmcu „PUCUŚ”,
poradnictwo prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
Wspomaganie działań służących rozwojowi usług w zakresie opieki długoterminowej w tym
paliatywnej i hospicyjnej – prowadzenie hospicjum prze Fundację Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Stróżach,
Prowadzenie Ośrodka Hipoterapii przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
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3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata
2017-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 241/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Osób
Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017-2020”
Zasadniczym celem Programu jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy
w rodzinie. Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na
ochronę osób doświadczających przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc
i korygowanie agresywnych postaw i zachowań.
Działania przewidziane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 podejmowane przez
poszczególne instytucje omówione poniżej na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie
w 2019 roku.

Gminy Powiatu Nowosądeckiego
Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Nowosądeckiego stosowały procedurę
Niebieska Karta.
Tabela 4. Liczba Niebieskich Kart w poszczególnych gminach w latach 2018-2019
Liczba Niebieskich Kart
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gmina

Chełmiec
Gródek nad
Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Łącznie:

Pomoc
Społeczna

*GKRPA

Policja

Oświata

Suma

Ochrona
Zdrowia

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

3

8

0

0

41

47

0

1

0

0

44

56

3

3

0

0

6

13

0

0

0

0

9

16

6
5
1
0
0
2
0
0
1
0
3
2
0
7
33

0
2
3
0
8
2
1
0
1
0
2
2
0
10
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
24
9
15
45
6
12
11
25
17
10
30
2
13
271

6
25
19
13
38
11
11
16
29
10
10
8
5
21
282

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
29
10
15
45
8
12
12
26
17
14
32
3
20
307

6
27
22
13
46
13
12
16
30
10
12
10
5
31
325

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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*GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łącznie w 2019 roku założono w Powiecie Nowosądeckim 325 Niebieskich Kart
(w 2018 roku – 307). Najwięcej procedur uruchomiono w gminach Chełmiec (56) oraz
Krynica-Zdrój (46). Najmniej Niebieskich Kart założono w gminie Rytro (5), w Grybowie (6) oraz
gminach Nawojowa (10) i Podegrodzie (10).
Wszystkie gminy opracowały i realizowały gminne programy przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. We wszystkich gminach w ramach tworzenia
gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie działały w 2019 roku zespoły
interdyscyplinarne i grupy robocze.
Tabela 5. Liczba posiedzeń zespołów interpersonalnych i grup roboczych w poszczególnych gminach w latach 2018-2019
L.p.

Gmina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Łącznie:

Liczba posiedzeń
zespołów interdyscyplinarnych
2018 r.
2019 r.

4
2
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
7
4
71

5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
1
4
7
4
68

Liczba posiedzeń grup roboczych
2018 r.

2019 r.

86
58
23
81
10
74
200
17
33
35
117
74
35
64
7
29
943

137
70
13
111
29
61
203
19
35
68
94
61
46
47
7
31
1032

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Łącznie w 2019 roku odbyło się w Powiecie Nowosądeckim 68 posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych oraz 1032 posiedzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wszystkie gminy
rozpowszechniały informacje o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy
w środowisku lokalnym poprzez:




zamieszczanie informacji na stronach internetowych urzędów gmin i ośrodków pomocy
społecznej,
rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów, informatorów,
organizowanie kampanii informacyjnych – np. w gminie Gródek nad Dunajcem kampania:
„Reaguj na przemoc” oraz „Postaw na Rodzinę”, w Gminie Podegrodzie kampania
społeczna: „Nie piję, nie biję, ratuje życie”, w Gminie Rytro kampania: „Postaw na
Rodzinę”; w Gminie Stary Sącz kampania: „Pełni Mocy Przeciwko Przemocy”,
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zamieszczanie informacji w prasie lokalnej (gminnej, parafialnej itp.),
przekazywanie stosownych informacji na zebraniach wiejskich, piknikach i festynach
rodzinnych, innych spotkaniach ze społecznością lokalną,
rozpowszechnianie informacji przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych podczas
pracy w środowiskach zagrożonych przemocą.

Działania podejmowane w 2019 roku przez gminy w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. prowadzenie poradnictwa
i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania
edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie:
 prowadzenie poradnictwa przez pedagogów w szkołach podczas spotkań
indywidualnych z rodzicami oraz podczas zebrań szkolnych,
 spotkania edukacyjno-informacyjne z rodzicami w szkołach,
 warsztaty dla rodziców oraz dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą,
 spektakle profilaktyczne,
 psychoedukacja rodziców i dzieci w środowiskowych świetlicach socjoterapeutycznych,
 realizacja programu psychoedukacyjnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 poradnictwo w punktach informacyjno-konsultacyjnych dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, gdzie dyżury pełnili: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta,
prawnik, specjalista pracy z rodziną, psychoterapeuta.
Tabela 6. Liczba klientów punktu informacji, wsparcia i pomocy
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2018-2019
L.p.

Gmina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Łącznie:

Liczba klientów
2018 r.

2019 r.

37
65
8
0
3
40
14
22
Brak punktu
20
40
117
Brak punktu
27
0
48
441

16
58
4
0
0
15
26
12
5
21
32
42
Brak punktu
42
3
65
341

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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Z pomocy specjalistycznej w ramach Punktów Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego skorzystało
w 2019 roku 341 osób (w 2018 roku – 441), najwięcej w gminie Stary Sącz (65) i Gródek nad
Dunajcem (58 osób).
Wszystkie gminy Powiatu Nowosądeckiego podejmowały w 2019 roku działania na rzecz
podnoszenia jakości pracy osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie poprzez udział
w szkoleniach,
konferencjach,
wykładach
tematycznych
oraz
superwizji.
Zespoły
interdyscyplinarne i grupy robocze podejmowały również działania skierowane do osób
stosujących przemoc w rodzinie, tj.:
1) zawiadomienia do prokuratury,
2) kierowanie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób
stosujących przemoc i nadużywających alkoholu,
3) motywowanie i kierowanie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla
osób stosujących przemoc w rodzinie,
4) pouczanie o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu odnotowała w 2019 roku 1845 interwencji
domowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w 2018 roku – 1378 interwencje). Liczba
przypadków wdrożenia w 2019 roku procedury Niebieska Karta na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu:
Tabela 7. Liczba założonych Niebieskich Kart
Jednostka organizacyjna KMP

Liczba
2018 r.

2019 r.

41
44
45
17
25
32
12
55

47
44
38
29
29
40
15
40

Nowy Sącz - teren podległy dawnemu Posterunkowi Policji w Chełmcu
Komisariat Policji w Grybowie
KP w Krynicy-Zdroju
KP w Łososinie Dolnej
KP w Muszynie
Posterunek Policji w Nawojowej
KP w Piwnicznej-Zdroju
KP w Starym Sączu
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, podejmowała ponadto w 2019 roku następujące działania:
 realizacja wewnętrznego projektu „Moc – tak, Przemoc – nie”, mającego na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i pomocy członkom rodzin policyjnych doświadczających przemocy,
 prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji procedury Niebieska Karta
oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez koordynatora
procedury Niebieska Karta w KMP w Nowym Sączu,
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realizacja wytycznych z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieska Karta
przez dzielnicowych KMP w Nowym Sączu poprzez udział w pracach zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz realizację zadań
zgodnie z kompetencjami związanymi z wdrożeniem w rodzinie procedury Niebieska Karta,
dyżury w KMP w Nowym Sączu oraz w jednostkach podległych w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (w dniach 18-24 lutego 2019 roku).

Sądy Rejonowe w Nowym Sączu i Gorlicach
Liczba orzeczonych w sprawach z art. 156, 157, 190, 191, 207 kodeksu karnego kar
pozbawienia wolności oraz środków karnych przez Sądy Rejonowe w Nowym Sączu i Gorlicach
w 2018 i 2019 roku została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 8. Orzeczenia w sprawach z art. 156, 157, 190, 191, 207 kodeksu karnego
kar pozbawienia wolności oraz środków karnych
Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu
2018
2019

Liczba orzeczonych kar pozbawienia wolności (bezwzględnego)
Liczba warunkowych zawieszeń wykonania kary pozbawienia
wolności
Liczba orzeczeń środków karnych:
- zakazu zbliżania się do określonych osób, miejsc
- nakazu opuszczania lokalu
- udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
- zobowiązań do leczenia odwykowego

Sąd Rejonowy
w Gorlicach
2018
2019

21

19

0

1

32

28

6

8

39
5
3
4
27

35
10
4
2
19

4
2
0
2
0

3
0
0
3
0

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
I.
1.

Działania na rzecz ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji
kryzysowej.
W celu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji
kryzysowej Powiat Nowosądecki podpisał z Miastem Nowy Sącz porozumienie, na mocy
którego Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu zapewnia osobom z terenu
Powiatu pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych
i socjalnych, a także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu doświadczającym
przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu SOIK. W 2019 roku
z natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej w zakresie przemocy domowej
skorzystały 74 osoby z terenu Powiatu Nowosądeckiego, 19 osób skorzystało z pomocy
specjalistycznej pedagoga, mediatora, terapeuty uzależnień lub specjalisty pracy z rodziną.
W hostelu SOIK zapewniono miejsce 8 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Łącznie
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2.

II.

w 2019 roku udzielono pomocy w zakresie przemocy domowej 116 osobom z terenu Powiatu
Nowosądeckiego. Ponadto mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego uczestniczyli w działającej
w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej grupie wsparcia dla kobiet doświadczających
przemocy, grupie wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej z problemami emocjonalnymi oraz
grupie wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi.
Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Specjalistyczna pomoc osobom doświadczającym przemocy jest również udzielana w ramach
funkcjonującego w strukturze PCPR Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa Specjalistycznego
dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy. W 2019 roku z pomocy psychologicznej
oraz prawnej Punktu skorzystało łącznie 14 rodzin doświadczających przemocy oraz 22 rodziny
będące w innej sytuacji kryzysowej.

Działania na rzecz podnoszenia jakości pracy służb zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie:
1. Koordynacja prac zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy działających
w poszczególnych gminach Powiatu Nowosądeckiego.
2. Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych
oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W 2019 roku odbyły się w PCPR cztery spotkania konsultacyjno-informacyjne dla
członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy.
3. Wdrażanie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc:
 od marca do grudnia 2019 roku przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych oraz
członkowie grup roboczych z 16 gmin Powiatu Nowosądeckiego brali udział w superwizji
prowadzonej przez certyfikowanego superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
 udział PCPR w Nowym Sączu w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
4 października 2017 r., którego celem jest stworzenie platformy wymiany informacji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynowanie działań wszystkich
instytucji zajmujących się tym problemem, a tym samym stworzenie prawidłowo
funkcjonującego systemu przeciwdziałania przemocy i ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie w województwie małopolskim.
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4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa NR POM/000006/06/D zawarta 18 listopada 2019 roku pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
w Krakowie

Na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku Powiat Nowosądecki rozpoczął realizację programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. Celem programu jest
zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu w 2019 roku zrealizowano:


Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną – 4 wnioski na kwotę
7 200 zł.

5. Program „Aktywny Samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr AS3/000041/06/D zawarta w dniu 8 maja 2018 roku pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
w Krakowie

Na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji. Program ten w 2019 roku obejmował realizację następujących zadań –
Moduł I - obszar A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D oraz Moduł II.
Zrealizowano:
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Moduł I

















obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu –
4 osoby niepełnosprawnych – 23 467,75 zł,
obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 1 osoba niepełnosprawne –
1 777,50 zł,
obszar A3 – obszar nie był realizowany w 2019 roku ze względu na brak wniosków,
obszar A4 – obszar nie był realizowany w 2019 roku ze względu na brak wniosków,
obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 9 osób niepełnosprawnych – 56 574,70 zł,
obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 2 osoby niepełnosprawna – 4 000 zł,
obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 1 osoba niepełnosprawna – 6 000 zł,
obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 13 osób niepełnosprawnych – 28 964,60 zł,
obszar B5 – obszar nie był realizowany w 2019 rroku ze względu na brak wniosków,
obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 12 osób
niepełnosprawnych – 112 616 zł,
obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 9 osób niepełnosprawnych – 31 420 zł,
obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne – 2 osoby niepełnosprawne – 23 229,60 zł,
obszar C4 – obszar nie był realizowany w 2019 roku, gdyż wpłynął tylko jeden wniosek,
który zgodnie z zasadami programu nie zakwalifikował się do realizacji,
obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 3 osoby niepełnosprawne –
12 545 zł,
obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej – 3 osoby niepełnosprawne – 10 218,25 zł (dopłata do przedszkola dla
4 dzieci).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowano na kwotę
104 204,63 zł – 48 osób niepełnosprawnych (studenci).
Do 28 stycznia 2020 roku wydatkowano kwotę – 415 018,03 zł.
W 2019 roku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd” otrzymano
środki w wysokości:
 Moduł I – 386 156,04 zł,
 Moduł II – 161 213,77 zł,
Łącznie – 547 369,81 zł.
PROGRAM REALIZOWANY BYŁ DO 15 KWIETNIA 2020 ROKU
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6. Program wyrównywania różnic między regionami III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr WRR/000184/06/D zawarta w dniu 17 lipca 2018 roku pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
w Krakowie

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans
oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie. W 2019 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
zrealizowano wnioski z 2018 roku dotyczące dofinansowania 6 projektów – 4 projekty w ramach
obszaru B programu i 2 w ramach obszaru D programu.
Projekty zrealizowane w 2019 roku to:
1. Gmina Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 – projekt: „Zakup autobusu do
przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne na rehabilitację”.
Łączny koszt – 297 660 zł:
 dofinansowanie z PFRON – 208 362 zł,
 środki własne – 89 298 zł.
2. Gmina Krynica-Zdrój, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7 – projekt „Zakup
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego
Domu Samopomocy”.
Łączny koszt – 124 600 zł:
 dofinansowanie z PFRON – 80 000 zł,
 środki własne – 44 600 zł.
3. Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54, projekt: „Likwidacja barier dla
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rożnowie”.
Łączny koszt – 29 007 zł.
 dofinansowanie z PFRON – 14 503,50 zł,
 środki własne – 14 503,50 zł.
4. Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54, projekt: „Likwidacja barier dla
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podolu Górowej”.
Łączny koszt – 8 118 zł:
 dofinansowanie z PFRON – 4 059 zł,
 środki własne – 4 059 zł.
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5. Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54, projekt: „Likwidacja barier dla
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Jelnej”.
Łączny koszt – 98 305,20 zł:
 dofinansowanie z PFRON – 43 983,57 zł.
 środki własne – 54 321,63 zł.
6. Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54, projekt: „Likwidacja barier dla
niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Przydonicy”.
Łączny koszt – 107 038,20 zł:
 dofinansowanie z PFRON – 53 519,10 zł,
 środki własne – 61 956,90 zł (w tym koszty niekwalifikowane 8 437,80 zł).
W 2019 roku złożono do PFRON wystąpienie dotyczące dofinansowania 3 projektów – 1 w ramach
obszaru B programu i 2 w ramach obszaru D programu. PFRON przyznał środki w wysokości
150 000 zł na realizację 1 projektu w ramach obszaru B i 80 000 zł na realizację 1 projektu w
ramach obszaru D programu.
Projekty zakwalifikowane w 2019 roku to:
1. Gmina Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 – projekt „Zakup samochodu
osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Białej Niżnej”.
Wartość projektu – 129 782 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 80 000 zł.
2. Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 – projekt „Budowa windy w budynku
Gminnego Przedszkola i Żłobka w Brzeznej”.
Wartość projektu: 641 249,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 150 000 zł.
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7. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 317/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020”

W 2019 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania powiatu w zakresie
pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie
oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta Nowosądecki zarządzeniem nr 44/2011
z dnia 30 grudnia 2011 roku organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wyznaczył
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. W związku z tym większość zadań Powiatu
z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych jest przez tę
jednostkę.
W Programie wskazano na konieczność podjęcia działań rozwijających i wspierających
rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków, a także utrzymujących
poziom usług świadczonych przez instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie Powiatu.
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2019 roku funkcjonowało 99 rodzin
zastępczych, w których opiekę znalazło 153 dzieci. W ciągu całego roku do pieczy zastępczej trafiło
43 dzieci, z tego:
 w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 16 dzieci,
 w rodzinnej pieczy zastępczej – 27dzieci.
Równocześnie z pieczy odeszło 36 dzieci, w tym:
 7 zostało przysposobionych,
 13 powróciło pod opiekę rodziców biologicznych,
 14 usamodzielniło się,
 2 zostało umieszczonych w rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu.
W 2019 roku realizacja Programu odbywała się poprzez:
1. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla rodzin i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej
prowadzonej przez pedagoga.
2. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej przez Małopolski Ośrodek Adopcyjny – Filia w Nowym Sączu. Szkolenie
ukończyło 5 osób oraz 4 na zawodowe rodziny zastępcze.
3. Sporządzenie 21 pisemnych ocen rodzin zastępczych.
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4. Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego z udziałem
wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
5. Dokonanie analizy sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej 16 rodzin oraz dokonanie oceny
spełniania warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
6. Opracowanie 17 opinii psychologicznych kandydatów o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz aktualizacja 4 opinii.
7. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi i Ośrodkiem Adopcyjnym.
8. Pozyskanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w drodze konkursu środków finansowych
w wysokości 12 189 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej pracował z 17 rodzinami zastępczymi, w których przebywało 35 dzieci.
9. Realizacja poradnictwa psychologicznego (33 rodziny/60 porad) i prawnego (4 rodziny).
10. Dokonano 181 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na
posiedzeniach, które odbywały się w siedzibie PCPR z udziałem rodziców dziecka, rodziny
zastępczej, pedagogów, psychologa, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów
rodziny lub pracowników socjalnych. Oceny po zespołach były przesyłane do Wydziałów
Rodzinnych właściwych Sądów.
11. Złożenie do sądu 17 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń
wobec 25 dzieci celem uregulowania ich sytuacji prawnej.
12. Udział pracowników zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w 5 posiedzeniach zespołu
oceniającego sytuacje dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na
terenie Powiatu i na terenie Miasta Nowy Sącz.
13. Zgłoszenie do Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego dwoje dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną.
14. Wytoczenie 3 powództw alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
zawarcie 3 ugód alimentacyjnych z rodzicami biologicznymi, złożenie dwóch wniosków do
komornika o egzekucję alimentów.
15. W II. półroczu zawarto umowę z rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia
rodzinnego, dodatkowo 5 rodzin zastępczych korzystało ze szkoleń organizowanych przez
ROPS, które odbyły się w Nowym Sączu. Tematyka szkoleń była następująca: „Wybrane
zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego (16.10.2019 r.) oraz „Problematyka psychologii
rozwoju dzieci i młodzieży” (17.06.2019 r.).
16. W 2019 roku przeprowadzona została diagnoza 20 rodzin zastępczych niezawodowych
zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu
uzyskania opinii psychologiczno-pedagogicznej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
WIĘCEJ NA TEMAT PIECZY ZASTĘPCZEJ NA STRONIE 110 RAPORTU
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8. Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 264/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 r.”
Organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza powiatowy
Program Ochrony Środowiska (POŚ) zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych
i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami
dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego” na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku został przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą
Nr 264/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 roku. Dokument zgodny jest z obowiązującymi
przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Także proces opracowywania Programu odbył
się według wymogów prawnych. Projekt Programu poddany był strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko. W celu jej przeprowadzenia została przygotowana „Prognoza oddziaływania na
środowisko” projektu Programu. Wraz z Prognozą projekt Programu został pozytywne zaopiniowany
przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Zarząd Województwa Małopolskiego.
W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w procedurze opracowywania
dokumentu do publicznej wiadomości została podana informacja o rozpoczęciu prac.
W wyznaczonym terminie wpłynęły pisma z uwagami i wnioskami przesłane przez Sądeckie
Wodociągi Sp. z o.o., Nadleśnictwo Stary Sącz, Nadleśnictwo Piwniczna oraz uwagi i wnioski
zgłoszone na warsztatach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w dniu
25 kwietnia 2017 roku. Zostały one uwzględnione przy opracowaniu projektu Programu.
Dokument stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju Powiatu w kwestiach związanych
z ochroną środowiska. Na podstawie analizy stanu środowiska naturalnego na terenie Powiatu
określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów
interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Raport z realizacji Programu ochrony środowiska zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu co dwa
lata. Wobec powyższego szczegółowy projekt raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 – za okres 2017-2018”
sporządzony został pod koniec 2019 roku i w styczniu 2020 roku został on przekazany Zarządowi
Powiatu, a następnie na Sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego.
DALSZY OPIS REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA
2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 226 RAPORTU.
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9. Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu
Nowosądeckiego
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie
regulaminu realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu
nowosądeckiego” na lata 2018-2020

„Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”
realizowany przez Powiat od 2001 roku został opracowany i wdrożony ze względu na narastający
problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania tych
niebezpiecznych odpadów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
28 lutego 2018 roku i przyjętym nowym regulaminem realizacji „Programu usuwania odpadów
zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” na lata 2018-2020, realizowany jest
projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 12 lutego 2018 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 964 801,21 zł. Schemat finansowania projektu przedstawia się
następująco:



Budżet Powiatu Nowosądeckiego – 15%, tj. 144 720,21 zł,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 –
85%, tj. 820 081 zł.
W ramach zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 3 000 ton
odpadów zawierających azbest z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
Nie zmienił się cel programu ukierunkowany na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających
azbest, polegający na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących
do wnioskodawców, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania
do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu corocznie ogłaszał przetarg
nieograniczony na wyłonienie wykonawcy, który zajmował się powyższym zadaniem.
Zainteresowanie mieszkańców Powiatu „Programem usuwania odpadów zawierających
azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” jest bardzo duże. W roku 2018 złożono 390 wniosków
o usunięcie odpadów zawierających azbest. W roku 2019 złożono 455 takich wniosków.
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W 2018 roku w ramach w/w projektu łącznie usunięto i przekazano do unieszkodliwienia
1727,61 ton odpadów zawierających azbest z 679 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Ogółem koszty realizacji zadania wyniosły 509 765 zł, w tym środki powiatu
76 464,75 zł.
Z kolei w roku 2019 w ramach w/w projektu usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 795
ton odpadów zawierających azbest z 291 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Ogółem koszty realizacji zadania wyniosły 251 999,10 zł, w tym środki Powiatu
37 799,86 zł.
Tabela 9. Dane dotyczące realizacji Program usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
Realizacja Programu

Liczba wniosków
Liczba usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest
Liczba posesji z których usunięto azbest
Koszt ogólny
Środki Powiatu Nowosądeckiego

2018 rok

2019 rok

390

455

1727,61 ton

795 ton

679

291

509 765 zł

25 999,10 zł

76 464,75 zł

37 799,89 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W latach 2018-2019 w ramach projektu wywieziono łącznie 2 522,61 ton odpadów
zawierających azbest. W roku 2020 pozostało do wywiezienia 477,39 ton, a wartość projektu do
wykorzystania to 203 036,77 zł. Od początku realizacji Programu, tj. od 2001 roku, z terenu
Powiatu Nowosądeckiego wywieziono 11 126,33 ton tych odpadów za kwotę 3 523 197 zł.
Mieszkańcy Powiatu na bieżąco są informowani o możliwości skorzystania
z dofinansowania na usunięcie odpadów zawierających azbest. Mają oni gwarancję bezpłatnego
pozbycia się odpadów i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.
Realizacja Programu przyczyniła się w znacznym stopniu do ograniczenia zjawiska
przypadkowego porzucania odpadów zawierających azbest i tworzenia dzikich wysypisk tych
odpadów np. w lasach lub nad ciekami wodnymi (w poprzednich latach nie było takich zgłoszeń).
Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania
problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 rokiem.
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10. Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans
Edukacyjnych
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans
Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania
pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym
Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie utworzenia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans
Edukacyjnych oraz określenia warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej
uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest
organem prowadzącym” w 2019 roku udzielono wsparcia w dwóch niżej wymienionych obszarach:
1. W obszarze socjalnym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w kwocie
84 092 zł na:
 dopłaty do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla
uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach – 42 osoby w kwocie 33 692 zł,
 wypłatę stypendiów dla uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
z Ukrainy (9 osób) – 42 000 zł,


stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej:






LO w Starym Sączu (2 osoby) – 1 800 zł,
LO w Grybowie (3 osoby) – 2 400 zł,
ZSP w Krynicy-Zdroju (1 osoba) – 400 zł,
ZSP w Starym Sączu (3 osoba) – 2 000 zł,
ZS w Marcinkowicach (2 osoby) – 1 800 zł.

2. W obszarze motywacyjnym udzielono stypendia za wyniki dla 212 uczniów uzdolnionych
(w okresie I-VI – 111 uczniom, w okresie IX-XII – 101 uczniom) na łączną kwotę 106 600 zł.
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11. Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
Uchwała Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2018
Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 291/XXX/18 z 1 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 uznała aktywną współpracę
z organizacjami pozarządowymi za jeden z podstawowych elementów efektywnego kierowania
rozwojem Powiatu Nowosądeckiego. Elementarnym dokumentem regulującym działania w tym
zakresie jest przyjmowany corocznie uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Program Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi.
Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu
Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Celem głównym Programu jest wzmocnienie udziału mieszkańców Powiatu oraz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z Samorządem Powiatu
Nowosądeckiego, w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości
życia mieszkańców regionu. Przedmiot współpracy obejmuje m. in. takie działania jak:
a) wsparcie finansowe i pozafinansowe dla realizowanych przez organizacje pozarządowe działań,
b) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych w celu
zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu,
c) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form.
Projekt Programu jest przyjmowany przez Zarząd Powiatu, a następnie poddawany
konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag od przedstawicieli organizacji pozarządowych
przygotowany jest ostateczny projekt Programu. Projekt wraz z uchwałą zostaje przyjęty przez
Zarząd, zaopiniowany przez odpowiednie Komisje Rady Powiatu i uchwalany przez Radę Powiatu.
Po uchwaleniu Programu zostaje on zamieszczany na stronie internetowej Urzędu
www.nowosadecki.pl (zakładka – organizacje pozarządowe) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu.
W terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada każdego roku Rada Powiatu
zobowiązana jest uchwalić Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na kolejny rok.
Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
został przyjęty Uchwałą Nr 37/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Był on realizowany przez niestępujące wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu oraz jednostki organizacyjne Powiatu:
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Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Wydział Administracyjny,
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

Współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na
dwóch płaszczyznach:
1. finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych poprzez
udzielanie dotacji,
2. pozafinansowej.
W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 725 różnych organizacji
pozarządowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji pozarządowych,
jakie działały w 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Tabela 10. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku
Rodzaj organizacji

Liczba organizacji

Stowarzyszenia
w tym:

378

Ochotnicze Straże Pożarne
Kluby sportowe wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego
Stowarzyszenia zwykłe

100

pozostałe Stowarzyszenia

216

Fundacje

95

Kluby sportowe wpisane do ewidencji stowarzyszeń
kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego
w tym:

177

Uczniowskie Kluby Sportowe

139

pozostałe kluby sportowe

38

Zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich

75

RAZEM

725

36
26

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Status OPP (organizacji pożytku publicznego) uzyskało 47 organizacji pozarządowych
spośród wszystkich ujętych w tabeli.
DALSZY OPIS REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZNAJDUJE SIĘ
NA STRONIE 292 RAPORTU.
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12. Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020
Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 291/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020

Zrównoważony rozwój Powiatu charakteryzuje się tym, że odpowiada potrzebom
społeczności lokalnej i nie stanowi równocześnie żadnych zagrożeń dla możliwości rozwoju
przyszłych pokoleń. Jest to cel nadrzędny, który władze Powiatu i społeczność wyznaczają sobie, by
go osiągnąć w określonym czasie, dzięki odpowiednio dobranym celom strategicznym.
Cele strategiczne odznaczają się długim horyzontem czasowym, który wynika z wizji
rozwoju. Ustalają kierunek rozwoju życia społeczno-ekonomicznego Powiatu. Wyznaczają zakres
działań, które mają prowadzić do zwiększenia możliwości dalszego postępu.

Cel strategiczny I:
Rozwój gospodarczy Powiatu poprzez udoskonalony układ komunikacyjny i sprawną infrastrukturę
techniczną oraz stały rozwój przedsiębiorczości, oraz obszarów wiejskich gwarancją wzrostu
ekonomicznego Powiatu.

Cel strategiczny II:
Rozwój sfery społecznej Powiatu poprzez wysoki poziom ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,
zachowanie bogactwa przyrody i kultury Powiatu oraz likwidację bezrobocia.

Cel strategiczny III:
Rozwój sfery instytucjonalnej Powiatu poprzez wzrost efektywności funkcjonowania administracji
oraz współpraca i promocja.
Do każdego celu strategicznego przypisany jest cel operacyjny, do którego z kolei
przypisane są kierunki działań. Postęp realizacji celów strategicznych Programu Rozwoju Powiatu
Nowosądeckiego do roku 2020 można ocenić w sposób mierzalny, analizując wartości wskaźników
monitoringu przypisanych poszczególnym celom operacyjnym, co pokazuje przeprowadzona
ocena.
SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU ZAWIERA RAPORT Z MONITORINGU „PROGRAMU
ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO DO ROKU 2020”
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU, ZAKŁADKA – PRAWO 
STRATEGIA POWIATU
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13. Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta
Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 290/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na
lata 2018-2020”

W celu realizacji zadań Starosty Nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza
w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
została utworzona Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego. Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli.
Przedmiotowy Program ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk i zachowań
budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia wśród mieszkańców Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego oraz jest dokumentem, który zawiera szereg zamierzeń mających
poprawić ogólny stan poziomu bezpieczeństwa publicznego. Obszar Programu dotyczy zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego, a także zapobiegania przestępczości wśród
mieszkańców. W realizacji Programu biorą udział:
















Rada Powiatu Nowosądeckiego,
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Rada Miasta Nowego Sącza,
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu,
Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Straż Miejska w Krynicy-Zdroju, Straż
Gminna w Chełmcu,
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu,
Sądeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Głównymi rejonami działania Programu są:
 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
 bezpieczeństwo w szkołach,
 bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych
 przemoc w rodzinie,
 bezpieczeństwo weterynaryjne,
 bezpieczeństwo w górach.
Głównymi celami Programu jest: wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych
i miejscu zamieszkania, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez bieżące
monitorowanie stanu dróg i działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg oraz bezpiecznych
rozwiązań komunikacyjnych, kontrola przestrzegania prawa w ruchu drogowym przez kierujących
pojazdami i pieszymi, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, ograniczenie
przestępstw i wykroczeń poprzez monitorowanie i kontrolę środków komunikacji publicznej,
wzrost bezpieczeństwa w szkołach poprzez edukację i przygotowywanie dzieci do właściwego
postępowania w sytuacjach zaistnienia zagrożenia, zapobieganie oraz podejmowanie działań na
rzecz przemocy w rodzinie oraz przestępczości, uzależnień nieletnich i aspołecznym zachowaniom.
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14. Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu
Uchwała Nr 89/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia
Programu
naprawczego
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
W związku z odnotowaną stratą w wysokości 1 623 602,86 zł na koniec 2018 roku zgodnie
z art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej, SP ZOZ – Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu zobligowane było do opracowania Programu naprawczego,
który został przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego w dniu 15 listopada 2019 roku Uchwałą
Nr 89/X/19 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Przedmiotowy Program uwzględnia raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z maja 2019 roku i obejmuje działania naprawcze
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Głównym kierunkiem działań naprawczych SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu jest zapewnienie ciągłości usług medycznych świadczonych na jak najwyższym
poziomie poprzez:
 zapewnienie nowoczesnego sprzętu medycznego, niezbędnych leków i środków
pomocniczych,
 wykwalifikowane kadry,
 optymalizację ponoszonych kosztów,
 pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
Realizacja celu skupia się głównie na:
Dokładnej analizie ponoszonych kosztów – działania naprawcze obejmują analizę
racjonalności wydatkowanych środków, zasadności i gospodarności. Przeprowadzona
została analiza kontraktów zawartych z dostawcami towarów i usług, terminowości
i rzetelności wywiązywania się z zawartych umów, weryfikacja jakości dostarczanych
towarów oraz weryfikacja ceny za dostarczane towary.
2. Analizie możliwości zdywersyfikowania źródeł finansowania kosztów – już z początkiem
roku 2019 podjęto wymierne działania w celu dofinansowania działalności jednostki przez
podmioty gospodarcze za pośrednictwem przekazywanych dotacji, dofinansowań,
darowizn, itp.
3. Poprawie zarządzania zasobami personalnymi – przeanalizowano sytuację personalną
w jednostce, przeanalizowano zapotrzebowanie kadrowe jednostki oraz stan zatrudnienia,
podjęto działania zmierzające do dostosowania ilości zatrudnionych osób do potrzeb
1.
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jednostki jednocześnie zapewniając zastępowalność w przypadku absencji urlopowych czy
losowych, duży nacisk został położony również na poprawę komunikacji pomiędzy
personelem, przeanalizowano kwalifikacje zawodowe pracowników pod kątem
konieczności dodatkowego przeszkolenia.
W efekcie poniesionej straty za rok 2018 jednostka już z początkiem roku 2019 wdrożyła
zdecydowane działania mające na celu usprawnienie jej funkcjonowania i doprowadzenia do
poprawy sytuacji majątkowej. Po przeanalizowaniu regulaminów i zarządzeń funkcjonujących
w jednostce zdecydowano na wypowiedzenie wykorzystywanej w jednostce certyfikacji ISO
i zastąpienie jej regulacjami i procedurami wewnętrznymi. Rezygnacja z certyfikacji ISO przyniosła
jednostce oszczędność w kwocie około 50-60 tys. zł rocznie. Dokonano szczegółowej analizy
kosztów
poszczególnych
zespołów
ratownictwa
medycznego
i podjęto
decyzję
o przekwalifikowaniu przynoszących stratę zespołów 3-osobowych na 2-osobowe. Podjęto również
decyzję o zawieszeniu działalności jednego zespołu transportowego – oszczędności tej decyzji
wyniosą szacunkowo około 411 tys. zł w ciągu roku.
W wyniku prowadzonych analiz pod kątem wydatkowania środków dokonano zmian
polegających na wypowiedzeniu dodatkowych umów zleceń pracownikom etatowym na
wykonywanie czynności sprzątania w podstacjach – oszczędność podjętej decyzji wynosi około
15 tys. rocznie. Zreorganizowano czas pracy dyspozytorni transportowej znajdującej się w miejscu
siedziby jednostki przy ul. Śniadeckich 15 – zmieniono czas pracy na 5-cio dniowy oraz godziny od
7.00 do 22.00, unikając tym samym wypłat wynagrodzeń za czas w weekendy i w porze nocnej.
Uzyskane dzięki temu oszczędności wynoszą około 50 tys. zł rocznie.
W ramach programu naprawczego dokonano analizy w zakresie ilości etatów w dziale
ogólnie nazwanym administracją, dzięki czemu zaoszczędzono kwotę ok. 370 tys. zł rocznie.
W porozumieniu z pracownikami i związkami zawodowymi zdecydowano się na
wypowiedzenie dodatków dla kierowników w zespołach 3-osobowych oraz na wypowiedzenie
dodatków dla kierujących pojazdami – pozwoliło to na uzyskanie oszczędności w granicach około
110 tys. zł rocznie. W ślad za wypowiedzeniem dodatków dla kierowników zespołów wyjazdowych
podjęto decyzję o zmniejszeniu lub wypowiedzeniu dodatków funkcyjnych pracowników
administracji, co pozwoliło na oszczędność rzędu 55 tys. zł w skali roku. Zrezygnowano również
z przyznawania premii, dodatków, nagród i dodatków specjalnych (zachowano jedynie te wymagane
przepisami prawa) – decyzje te pozwoliły na oszczędność rzędu około 100 tys. zł rocznie.
Dokonano weryfikacji zawartych umów o najem pomieszczeń dla podstacji ratownictwa
medycznego i podjęto negocjacje w celu obniżenia czynszu – w wielu podjętych próbach uzyskano
oczekiwane rezultaty i czynsz najmu został obniżony – oszczędność wyniosła około 20 tys. zł rocznie.
Po wprowadzeniu powyższych zmian udało się wypracować zysk brutto za miesiąc grudzień
2019 roku w wysokości 200 398,87 zł brutto.
Realizacja zamierzonych działań programu naprawczego SPZOZ – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu oraz planowana poprawa sytuacja ekonomiczno-finansowej
w znacznej mierze uwarunkowana jest czynnikami zewnętrznymi oraz pojawiającymi się
wyzwaniami w zakresie zmienności przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia.
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Strategie
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Nowosądeckiego na lata 2016-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 198/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

I.

Cel strategiczny: Rozwój lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny
 cele operacyjne:
1) podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych dysfunkcją
 kierunki działania:
a) rozwijanie infrastruktury i usług w zakresie poradnictwa rodzinnego,
b) promocja i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i rodzin,
c) specjalistyczne szkolenia dla kadry zajmującej się wspieraniem dziecka i rodziny.

Realizacja:
W 2019 roku pomocą objęto 1325 rodzin, którym udzielono szeroko rozumianego wsparcia
psychologicznego, prawnego, socjalnego, pedagogicznego i terapeutycznego. W celu poszerzenia
oferty Rodzinom w kryzysie w 2019 roku zatrudniono w punkcie konsultacyjnym na umowę
zlecenie pedagoga. Ponadto zorganizowano 4 spotkania konsultacyjne dla kadry ośrodków
pomocy społecznej z terenu Powiatu zajmującej się problematyką rodziny i dziecka (asystenci
rodzinni, pracownicy socjalni).
2) rozwój systemu pieczy zastępczej
 kierunki działania:
a) zwiększenie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
b) wspieranie działań na rzecz powstania profesjonalnych form rodzinnej pieczy
zastępczej (rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnego pogotowia opiekuńczego),
c) skuteczne działania prowadzące do trwałych rozwiązań dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej (powrót do rodziny naturalnej, adopcja),
d) funkcjonowanie grup wsparcia oraz samopomocowych dla rodzin zastępczych.

Realizacja:
W 2019 roku zawarto 1 umowę z rodziną zawodową pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego.
Ogółem w 2019 roku na terenie Powiatu funkcjonowało 5 rodzin zastępczych zawodowych.
W ciągu całego roku pod opiekę rodzinnej pieczy zastępczej trafiło ogółem 26 dzieci. W zakresie
działań na rzecz powstania profesjonalnych form rodzinnej pieczy zastępczej skierowano na
szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 5 osób oraz
2 rodziny/4 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej – wszyscy szkolenie
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ukończyli. Ponadto w 2019 roku rodziny zastępcze uczestniczyły w 2 szkoleniach finansowanych ze
środków funduszy europejskich, tj.:
 wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego – 2 rodziny,
 problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży – 3 rodziny.
W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego w 2019 roku zorganizowano piknik rodzinny z okazji
„Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”. Ponadto w 2019 roku 7 dzieci zostało adoptowanych oraz
13 powróciło do rodzin naturalnych. Prowadzona była również grupa wsparcia dla
5 wychowanków pieczy zastępczej, w której uczestniczyli również rodzice zastępczy.
3) wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej
pieczy zastępczej
 kierunki działania:
a) udzielanie wychowankom pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie,
zagospodarowanie,
b) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Realizacja:
Ogółem w 2019 roku z jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało
11 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz 1 wychowanek z placówki
opiekuńczo-wychowawczej. Z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystał
1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 10 wychowanków rodzin zastępczych.
Z pomocy na kontynuowanie nauki korzystało 32 wychowanków, w tym: 20 z rodzin zastępczych
i 12 z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto 1 pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej
korzystał z mieszkania chronionego.
II.

Cel strategiczny: Powiat bez przemocy
 cele operacyjne:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
 kierunki działania:
a) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy
w rodzinie,
b) zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja:
Informacja na stronie internetowej o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia
przemocy w rodzinie (gdzie, jakie formy). Informacja o realizacji programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy. Rozpowszechnianie ulotek, broszur plakatów,
informatorów. W gminie Gródek nad Dunajcem zorganizowano kampanie informacyjne „Reaguj na
przemoc” oraz „Postaw na rodzinę”, w gminie Rytro kampanię „Postaw na rodzinę” oraz w gminie
Stary Sącz kampanię „Pełni mocy przeciwko przemocy”.
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2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności
pomocy
 kierunki działania:
a) monitorowanie skali przemocy w rodzinie,
b) zapewnienie wysokospecjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich
rodzinom,
c) podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.

Realizacja:
Z realizacji podjętych w 2019 roku sporządzono 1 sprawozdanie. Zarówno PCPR, jak też ośrodki
pomocy społecznej świadczą szeroką gamę usług (pomoc prawna, psychologiczna, rodzinna,
socjalna, pedagogiczna, terapeutyczna, mediacyjna). Ponadto Powiat Nowosądecki ma podpisane
porozumienie z SOIK w Nowym Sączu, który swoimi działaniami obejmuje również
mieszkańców Powiatu. W 2019 roku przeprowadzono 3 superwizje oraz zorganizowano
4 spotkania konsultacyjno-informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym udział wzięli przedstawiciele 16 gmin Powiatu
Nowosądeckiego.
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc

Realizacja:
W 2019 roku nie realizowano programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy z uwagi
na nikłe zainteresowanie instytucji kierujących osoby do udziału w programie.
III.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 cele operacyjne:
1) aktywizacja osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 kierunki działania:
a) realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy,
b) organizacja usług pośrednictwa pracy,
c) organizacja kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami.

Realizacja:
W 2019 roku zrealizowano 10 programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy,
w których uczestniczyło 6 768 osób. W ramach zorganizowania kontaktów osób bezrobotnych
z pracodawcami PUP przeprowadził dwie giełdy pracy, w których uczestniczyło 77 osób
bezrobotnych.
2) promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu samozatrudnienia
 kierunki działania:
a) propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie wsparcia finansowego osobom
zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą,
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b) organizacja szkoleń przygotowujących merytorycznie osoby bezrobotne, zagrożone
wykluczeniem społecznym do prowadzenia firmy,
c) rozwój doradztwa dla osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.

Realizacja:
W 2019 roku przeprowadzono 16 edycji szkolenia „Organizacja i prowadzenie własnej firmy”,
w których uczestniczyło 318 osób bezrobotnych. Z doradztwa zawodowego w kwestii
samozatrudnienia skorzystało 525 osób bezrobotnych. Ponadto udzielono wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 328 osobom bezrobotnym na 556 wnioskujących.
IV.

Cel strategiczny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz wsparcie osób niepełnosprawnych
 cele operacyjne:
1) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
 kierunki działania:
a) likwidacja barier technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się
w indywidualnych przypadkach,
b) pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt i przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny,
c) stworzenie skorzystania osobom niepełnosprawnym możliwości z rehabilitacji
społecznej, kultury i sportu, rekreacji i turystyki,
d) realizacja programów na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Realizacja:
W 2019 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zrealizowano następujące zadania:
 rehabilitacja zawodowa:
- przyznano 3 osobom niepełnosprawnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
- dokonano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
3 stanowiska pracy.
- w zakresie dofinansowania instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych – poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu skorzystała
1 osoba (staż), z dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych – skorzystała 1 osoba.
 rehabilitacja społeczna:
- dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych dla 176 osób niepełnosprawnych oraz 93 opiekunów,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
otrzymało 117 osób,
- 10 niepełnosprawnym osobom przyznano dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
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-

1254 osoby skorzystały z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki skorzystało 1053 osoby
niepełnosprawne,
210 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach WTZ oraz 74 osoby w zajęciach
Powiatowych Ośrodków Wsparcia.
2) poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych wymagających pomocy
i wsparcia
 kierunki działania:
a) rozpowszechnianie na stronie internetowej informacji o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych,
b) współpraca z instytucjami administracji rządowej, organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

Realizacja:
Na stronie internetowej PCPR zamieszczono informację o formach i zasadach korzystania
z dofinansowania do poszczególnych zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych –
informacja na bieżąco jest aktualizowana.
3) poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia
 kierunki działania:
a) rozwój infrastruktury stacjonarnej na rzecz pomocy osobom starszym,
b) utrzymanie i doskonalenie jakości świadczonych usług przez domy pomocy społecznej
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców domów pomocy
społecznej.

Realizacja:
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działają trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie
253 miejsc. Wszyscy mieszkańcy w zależności od predyspozycji objęci są odpowiednimi formami
terapii. W celu utrzymania odpowiedniego standardu placówki są na bieżąco remontowane
i modernizowane.
4) zwiększenie dostępności do edukacji i wydarzeń integracyjnych dla osób starszych
 kierunki działania:
a) zwiększenie dostępności do edukacji, wydarzeń kulturalnych i rekreacji dla osób
starszych

Realizacja:
Na terenie Nowego Sącza działa Uniwersytet Trzeciego Wieku obejmujący swym działaniem
również osoby starsze z terenu Powiatu. Władze Powiatu Nowosądeckiego od lat ściśle
współpracują z Uniwersytetem wspierając jego działania. O formach zajęć i możliwości
uczęszczania na zajęcia mieszkańcy Powiatu informowani są poprzez lokalną prasę oraz stronę
internetową Uniwersytetu. W ramach zawartego porozumienia Uniwersytet zadeklarował m.in.
współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zmierzającym do opracowania
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Sądeckiej Polityki Senioralnej polegającej m.in. na propagowaniu i prowadzeniu edukacji osób
starszych mieszkających w Powiecie Nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk, aktywizację
społeczną osób starszych mieszkających na terenie Powiatu Nowosądeckiego, działalność na rzecz
ochrony zdrowia, promocji zdrowego trybu życia seniorów itp. Z zajęć oferowanych przez
Uniwersytet w roku akademickim 2019/2020 korzysta 71 osób z terenu Powiatu.
V.
Cel strategiczny: Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
 cele operacyjne:
1) rozbudowa oferty dotyczącej ochrony zdrowia oraz promowanie zachowań
prozdrowotnych
 kierunki działania:
a) przeprowadzanie badań profilaktycznych,
b) przeprowadzanie badań profilaktycznych.

Realizacja:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu w ramach swojej działalności prowadzi i propaguje
działalność na rzecz ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia. Działalność ta prowadzona jest
w formie wykładów otwartych, w których oprócz uczestników Uniwersytetu, każdy może wziąć
udział. W 2019 roku przeprowadzono badania profilaktyczne pod kątem osteoporozy „Zdrowe
kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Badaniami objęto 160 osób w wieku 50+.
1) zapobieganie możliwości powstawania zagrożeń
 kierunki działania:
a) dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do ratownictwa wodnego oraz sprzętu
gaśniczo ratowniczego.

Realizacja:
W 2019 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał dotacje celowe w ramach podniesienia
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przciwpowodziowego dla:
 51 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego,
 Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych,
 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu typu „bus”
przeznaczonego do przewozu osób i ratowników,
 Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na
dofinansowanie do zakupu plecaka medycznego R1 23 1,
 Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na
dofinansowanie przyczepy do transportu skutera/quada,
 Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu z przeznaczeniem
na dofinansowanie do zakupu kasków ratowniczych, butli nurkowej oraz liny kanioningowej.
2) Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i dorosłych

kierunki działania:
a) promowanie dobrych praktyk i postaw obywatelskich w zakresie bezpieczeństwa,
b) realizacja programów, przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom wśród młodzieży
50

II

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Programy i strategie realizowane w Powiecie Nowosądeckim

Realizacja:
W 2019 roku:
 10 gmin Powiatu Nowosądeckiego przeprowadziło szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony
polegające na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej
w miejscu zamieszkania dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska
poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i pogadanek w miejscu pracy, miejscu zamieszkania.
Ponadto prowadzone są konkursy, ćwiczenia i zawody, a także prowadzone przedsięwzięcia
o charakterze informacyjno-wydawniczym, np.: ulotki, broszury, foldery, plakaty, gazetki ścienne,
tablice informacyjne, informacje umieszczane są również na stronach internetowych
Urzędów Gmin.
 Przeprowadzono przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy
w Nowym Sączu spotkania w Grybowie pn. „Pierwsza pomoc – Młodzież z Powiatu w akcji”,
polegającego na pokazie i szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób (dofinansowanie
ze środków Powiatu w ramach konkursu ofert).
3) Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 kierunki działania:
a) edukacja dzieci i młodzieży,
b) zajęcia z młodzieżą

Realizacja:
W 2019 roku:
 Przeprowadzono przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy
w Nowym Sączu spotkania w Łącku, Jazowsku pn. „Młodzież bezpieczna na drogach –
bezpieczne współzawodnictwo” polegającego na zapoznaniu się z tematyką zagrożeń
w komunikacji drogowej, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również
zdarzeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi. W spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób
(dofinansowanie ze środków Powiatu w ramach konkursu ofert).
 Starosta Nowosądecki objął swoim patronatem Turniej BRD i Motoryzacyjny – powiatowe
eliminacje do ogólnopolskiego turnieju BRD i Motoryzacyjnego. Turniej BRD organizowany był
dla uczniów szkół podstawowych, natomiast Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W turniejach dzieci i młodzież wykazywały się wiedzą dotyczacą ruchu
drogowego, pomocy przedmedycznej oraz techniką jazdy pojazdami (rowerami,
motorowerami, i samochodem osobowym). W turnieju wzięło udział 104 uczniów szkół
podstawowych oraz 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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CZĘŚĆ III. WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO
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1. Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych przed 2019 rokiem
Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie określenia szczegółowych
zasad przyznawania nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.

Uchwała pozwala na coroczne przyznawanie nagród przez Starostę Nowosądeckiego dla twórców,
opiekunów i animatorów kultury oraz zespołom artystycznym działającym na terenie Powiatu.

1.

Uchwała
Nr 101/XIV/99
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 1999 r.

Uchwała
Nr 201/XXI/2004
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 lipca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za
2
zajęcie 1 m pasa drogowego dróg
powiatowych.

Uchwała zmieniona uchwałą Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.
2
Uchwała określała wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m pasa drogowego. Na podstawie Uchwały
w 2019 r. wydano 332 decyzji na zajęcie pasa drogowego, w tym:
1) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową
zjazdów – 83 szt.,
2) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie obiektów i reklam – 3 szt.,
3) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenie urządzeń obcych w pasie
drogowym i decyzji na umieszczenie urządzeń obcych (opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń)
– łącznie 246 szt.

Uchwała
Nr 27/IV/2003
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego z dnia
30 stycznia 2003 r.

Rozdział IX
Regulaminu
organizacyjnego

2.

Skargi i wnioski
3.
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Prowadzenie rejestru skarg
i wniosków składanych przez osoby
fizyczne i prawne oraz spraw
kierowanych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, Posłów RP
i Senatorów RP.
Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz
przygotowywanie projektów
odpowiedzi na skargi i wnioski do
podpisu Starosty.

W 2019 r. zarejestrowano 19 skarg,
4 skargi rozpatrzono bezpośrednio,
10 skarg przekazano do załatwienia
wg właściwości. 5 skarg w pozostało
bez rozpatrzenia.
Rozpatrzono 4 skargi. Przygotowano
projekty odpowiedzi na skargi na
podpis Starosty. (kontrole
przeprowadza Zespół ds. Kontroli
i Analiz – KA).
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Rozdział X
Regulaminu
organizacyjnego
Działalność
kontrolna
w Starostwie

Przeprowadzanie kontroli jednostek
organizacyjnych zgodnie z planem na
2019 r.

Łącznie przeprowadzono 5 kontroli
kompleksowych.

Przeprowadzanie kontroli
prawidłowości wykorzystania
przekazanych dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek
oświatowych.
Przeprowadzanie kontroli organizacji
i funkcjonowania komórek
organizacyjnych Starostwa
Powiatowego zgodnie z planem na
2019 r.
Kontrola terminowości realizacji
spraw przez system Logito.

Łącznie KA z Wydziałem Edukacji
Kultury i Sportu przeprowadzono
4 kontrole.

Wystawianie upoważnień do kontroli

Sporządzanie kwartalnych informacji
o delegacjach służbowych
kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu
Nowosądeckiego
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Łącznie przeprowadzono 7 kontroli
w komórkach organizacyjnych
Starostwa.

Przeprowadzono 12 kontroli
terminowości załatwiania spraw
w systemie Logito.
W 2019 r. wystawionych zostało
274 upoważnień do
przeprowadzenia kontroli przez
pracowników Starostwa. Zespół na
bieżąco kontroluje aktualność
podawanej przez komórki
organizacyjne Starostwa podstawy
prawnej do przeprowadzenia
kontroli. Egzemplarz upoważnienia
dołączany jest do akt sprawy.
Sporządzono 4 informacje
o delegacjach służbowych
kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu
Nowosądeckiego za IV kwartały
2018 r. oraz I-III kwartały 2019 r.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2013
Starosty Nowosądeckiego z dnia
1 marca 2013 r.
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4.

5.

Uchwała
Nr 371/XXXIX/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalania zasad udzielania
dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego.

Podjęta uchwała umożliwia przekazania dotacji celowej na wykonanie prac rewitalizacyjnych
zabytków położonych na terenie Powiatu. Realizowana jest na bieżąco. W 2019 roku została
zmieniona Uchwałą Nr 60/VI/19 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad
przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.

Uchwała
Nr 267/XXVII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2009 r.

w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach
oraz zasad przyznawania obniżenia
lub zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.
w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania nieruchomościami z
zasobu powiatowego.

Ustawa Karta Nauczyciela określa iż organ prowadzący ustala obniżenie obowiązkowego pensum
dydaktycznego nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wyżej wymieniona
uchwała dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników filii oraz Kierowników kształcenia
zawodowego w jednostkach oświatowych.

Uchwała
Nr 322/XXXII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 listopada 2009 r.

6.

W 2019 r. zrealizowano 12 poniższych Uchwał Zarządu Powiatu poprzez zawarcie stosownych
umów przez Zarząd Powiatu lub upoważnienie jednostek powiatowych do ich zawarcia:
 Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń na parterze budynku Internatu Międzyszkolnego
w Starym Sączu;
 Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie
oddania w najem części dachu na budynku zlokalizowanym przy ulicy Podkamienne 10, na
działce nr 157/51, obręb Nawojowa, pozostającej w użyczeniu Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Nawojowej;
 Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15,
z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych;
 Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
2
wydzierżawienia pomieszczenia - budynku warsztatowego o pow. 92 m w Podegrodziu,
Fundacji Instytut Ratownictwa Na Wodach Górskich i Powodziowych w celu przechowywania
sprzętu ratowniczego;
 Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 150 m2 powierzchni użytkowej w budynku Przychodni
Specjalistycznej przy ulicy Kraszewskiego 118 w Krynicy-Zdrój;
 Uchwała Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie
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7.

8.

Uchwała
Nr 371/XXXVII/10
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26marca 2010 r.

w spawie ustanowienia i zasad
przyznawania odznaki honorowej
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Uchwała
Nr 376/XXXVII/10
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26marca 2010 r.

w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach
oświatowych.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w suterenie budynku Zespołu Szkół
w Marcinkowicach, Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 Uchwała Nr 261/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 4,5ha gruntu stanowiącego część działki nr 161/21,
w Marcinkowicach, z przeznaczeniem na cele rolnicze;
 Uchwała Nr 336/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń na I piętrze w budynku administracyjno warsztatowym na nieruchomości w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 181;
 Uchwała Nr 352/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie zgody na zawieranie umów na udostępnienie hali sportowej w budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Starym Sączu;
 Uchwała Nr 367/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Podegrodziu, z przeznaczeniem na
parking, dla firmy Expert Glass sp. z o.o.;
 Uchwała Nr 380/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w suterenie budynku Zespołu Szkół
w Marcinkowicach;
 Uchwała Nr 387/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Podegrodzie, części działki nr 582/16, obręb Podegrodzie,
z przeznaczeniem na parking.
Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie uhonorowania przez Radę Powiatu Nowosądeckiego
osób zasłużonych dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego poprzez przyznanie im odznaki
honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
SZCZEGÓŁOWY OPIS NA 218 STRONIE RAPORTU.

Uchwała realizowana na bieżąco, zapisy w niej określają dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli tj. dodatek motywacyjny, dodatek za wysługę, dodatek funkcyjny i inne.
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Uchwała
Nr 207/XVII/12
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
9.

10.

Uchwała
Nr 233/XIX/12
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 października 2012 r.

11.

Uchwała
Nr 315/XXVI/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.

12.

Uchwała
Nr 269/XXIII/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 marca 2013 r.

13.

Uchwała
Nr 320XXVI/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad gospodarowania
aktywami trwałymi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu,
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr.
J. Dietla w Krynicy-Zdroju oraz
Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
w sprawie ustanowienia nagród
i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.

Zarząd zapoznał się ze złożonymi przez podmioty lecznicze sprawozdaniami z zawartych umów
zbycia, wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych za rok
2018 wraz z określeniem korzyści finansowych z tego tytułu. Uchwała realizowana w roku 2019
przez Zarząd poprzez wyrażenie zgodny na gospodarowanie aktywami trwałymi zgodnie z uchwałą.

w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego do
sprawowania nadzoru nad
podmiotami leczniczymi,
niebędącymi przedsiębiorcami, dla
których podmiotem tworzącym jest
Powiat Nowosądecki.
w sprawie szczegółowych warunków
wynagradzania zawodowych rodzin
zastępczych, w tym
pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowych
specjalistycznych, funkcjonujących na
terenie Powiatu Nowosądeckiego.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w Grybowie.

Działania podjęte w roku 2019:
 comiesięczna analiza sytuacji finansowej podmiotów leczniczych w ramach składanych co
miesiąc przez Dyrektorów jednostek informacji o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym oraz działalności inwestycyjnej;
 kontrola kompleksowa SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Na podstawie uchwały corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia sportowe dla
sportowców, trenerów i organizatorów sportu.
W kategorii zawodnik-zawodniczka nagrody otrzymali: Oliwia Budaj, Bartłomiej Horoszko, Vanessa
Malczewska, Julia Niewiadomska, Gabriela Rysiewicz, Laura Skrzypek, Magdalena Serafin, Piotr Tomasiak
W kategorii trener-działacz nagrody otrzymali: Mariusz Adamczyk, Jarosław Jarząb, Katarzyna
Koszyk-Niepsuj, Marian Kuczaj, Krzysztof Pierzchała, Beata Prusak, Ewa Sobczyk.

Uchwała jest realizowana na bieżąco przy zawieraniu umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi,
w tym pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowymi specjalistycznymi, funkcjonującymi
na terenie Powiatu. W roku 2018 zawarto dwie umowy. W roku 2018 zawarto umowy z dwoma
zawodowymi rodzinami zastępczymi, obie na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 516 i 690/2,
obręb 1 m. Grybów, obj. KW NS1G/00045023/6. Od podjęcia ww. uchwały Rady Powiatu w 2013 r. do
końca 2018 r. odbyło się 5 przetargów, które rozstrzygnęły się negatywnie, nikt nie złożył oferty. W 2019
r. zrealizowano uchwałę Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu
ceny wywoławczej nieruchomości z dnia 21 sierpnia 2019 r. Nr 290/2019. Aktualnie oczekuje się na
stanowisko Burmistrza Grybowa w sprawie sprzedaży nieruchomości Miastu.
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14.

Uchwała
Nr 102/XI/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2015-2020.

Uchwała
Nr 149/XV/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem przez
Powiat Nowosądecki zarządzania
drogą powiatową nr 1561 K Sienna –
Siedlce w km 0+000÷2+924,04
w miejscowości Sienna i Jelna.
w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem przez
Powiat Nowosądecki zarządzania
drogą powiatową nr 1449 K
Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w km 0+080 – 0+870
w miejscowości Tropie.

Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 r. stanowi, że do zadań samorządu powiatu należy opracowanie i realizacja
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, stanowiącego część
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych
przepisach. Powiatowa Rada Rynku Pracy w dniu 10 września 2015 r. pozytywnie zaopiniowała
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2015-2020.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 17 RAPORTU.

15.

16.

17.

Uchwała
Nr 150/XVI/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2016 r.

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.

Uchwała
Nr 209/XXI/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
działek ewidencyjnych położonych
w obrębie Krynica Wieś miasto
Krynica-Zdrój, w trybie przetargu.

Zawarcie porozumienie w dniu 1 kwietnia 2016 z Wójtem Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie
przekazanie w zarządzanie drogą powiatową nr 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+000÷2+924,04 –
porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Przedmiotowe porozumienie umożliwi przygotowanie
przez Gminę Gródek nad Dunajcem wniosku o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową
przedmiotowej drogi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Zawarcie porozumienia w dniu 19 maja 2016 r. z Wójtem Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie
przekazania w zarządzanie drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w km 0+080÷0+870 – porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Wójt Gminy złożył
w dniu 2 stycznia 2019 r. oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia za trzy miesięcznym okresem.
Przedmiotowe porozumienie miało umożliwić przygotowanie przez Gminę wniosku
o dofinansowanie przebudowy tego odcinka drogi ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych.
Zgodnie z ustawą 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.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI STRATEGII NA STRONIE 45 RAPORTU.

18.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości obejmujących 20 działek położonych
w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Wieś, KW NS1M/00020409/1. Aktualnie w procedurze sprzedaży
jest 6 działek. Realizacja uchwały w 2019 r.:
 Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął 12 uchwał o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu
ceny wywoławczej nieruchomości,
 zawarto 1 umowę sprzedaży: umowa notarialna sprzedaży z dnia 19 sierpnia 2019r. Rep
A Nr 5459/2019. dot. działki ewidencyjnej nr 403/20 o powierzchni 0,0839 ha i udział
w 1/21 cz. w dz. 403/38 o pow.0,2317ha, w obr. Krynica Wieś.
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19.

Uchwała
Nr 241/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała
Nr 242/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.
20.

Uchwała
Nr 288/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.
21.

Uchwała
Nr 290/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.
22.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Osób
Doświadczających Przemocy
w Rodzinie w Powiecie
Nowosądeckim na lata 2017-2020”.
w sprawie utworzenia Powiatowego
Programu Wspierania Edukacji
i Wyrównywania szans Edukacyjnych
oraz określenia szczegółowych
warunków, form, zakresu i trybu
udzielania pomocy materialnej
uczniom szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem
prowadzącym.
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych i placówek
niepublicznych prowadzonych na
terenie powiatu nowosądeckiego
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.
w sprawie uchwalenia „Powiatowego
programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Nowego
Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2018 -2020”.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program jest realizowany zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Jego zasadniczym celem jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy
w rodzinie.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 21 RAPORTU.

Na podstawie uchwały przyznawane są stypendia edukacyjne za wyniki w nauce dla uczniów
uzdolnionych oraz stypendia materialne dla uczniów znajdujących w trudnej losowej sytuacji
materialnej. Uchwała pozwala także na utrzymanie się uczniów pochodzących z zagranicy na
pobieranie nauki w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 36 RAPORTU.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W 2019 roku
przeprowadzono cztery kontrole w następujących jednostkach:
 Branżowa Szkoła I Stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
 Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
w Grybowie,
 Rzemieślnicza Szkoła I Stopnia w Złockiem Cechu Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
 Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk” w Chełmcu.
Zadania w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020 realizowane są na bieżąco poprzez systematyczne
i skoordynowane działania służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców w obszarze:
 Bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,
 Bezpieczeństwa w szkołach,


Przemocy w rodzinie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 40 RAPORTU.
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23.

Nr 291/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu
Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego
do roku 2020.

Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 jest dokumentem o charakterze
operacyjno-wdrożeniowym, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju
prowadzonej w przestrzeni lokalnej.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 39 RAPORTU.

24.

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.

Zawarcie porozumienie w dniu 11 kwietnia 2018 r. z Burmistrzem Starego Sącza w sprawie
przekazania w zarządzanie drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka w km
0+000÷0+290 – porozumienie zawarte do 31 grudnia 2026 r. Przejęcie zarządzania drogą
powiatową umożliwi Gminie Stary Sącz przygotowanie wniosku na realizację zadania w zakresie
rozbudowy ww. odcinka drogi wraz z budową parkingu z pozyskanej pomocy dla operacji typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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).
w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych
treningowych.

Zawarcie porozumienie w dniu 26 kwietnia 2018 r. z Burmistrzem Muszyny w sprawie przekazania
w zarządzanie drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego – Leluchów –
Granica Państwa w km 0+00÷1+071,40 – porozumienie zawarte do 30 października 2019 r.
Przejęcie zarządzania drogą powiatową umożliwi Gminie Muszyna usprawnienie planowanych
inwestycji związanych z remontem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
opadowej.

25.

26.

27.

28.

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

Uchwała
Nr 302/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.
Uchwała Nr 317/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu
wynagrodzenia nauczycieli
w szkołach i placówkach

Od 6 kwietnia 2018 r. zastosowanie mają nowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych, a opłaty naliczane są zgodnie z podjętą uchwałą.
W 2019 r. w mieszkaniu chronionym treningowym przebywał jeden wychowanek. Odpłatność za
jego pobyt została ustalona zgodnie z tabelą odpłatności, będącą załącznikiem do wymienionej
uchwały tj. 1 wychowanek – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. – nieodpłatnie (zwolnienie),
od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – odpłatność wynosiła 120 zł (zmiana sytuacji
dochodowej wychowanka). Z dniem 1 września 2019 r. wychowanek opuścił mieszkanie
Akt porządkujący zapis regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w związku z pozbawieniem prawa do
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w akcie wyższego rzędu jakim jest zapis art. 76 pkt. 25
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

w sprawie w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020”.

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20110 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów dotyczących
rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych. Program jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 31 RAPORTU.
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29.

30.

Uchwała
Nr 318/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Uchwała
Nr 319/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Uchwała
Nr 325/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

31.

w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia do realizacji przez
Powiat Nowosądecki projektu nr:
RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod
nazwą „Aktywizacja zawodowa osób
30+ w powiecie nowosądeckim”
(projekt konkursowy).
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia
do realizacji przez Powiat Nowosądecki
projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0012/18
pod nazwą „Aktywizacja zawodowa
kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim”
(projekt konkursowy).
w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczyciela, dla których
ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku
szkolnego, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, nauczycieli
prowadzących kształtowanie
w formie zaocznej i nauczycieli
kształcenia na odległość oraz zasad
zaliczenia do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i kształceniu na odległość

Uchwała podjęta w związku z planowanym przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji projektu nr RPMP.08.02.00-12-0034/18 w ramach Działania 8.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz
planowanym zawarciem z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie projektu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROJEKTU NA STRONIE 285 RAPORTU.

Uchwała podjęta w związku z planowanym przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji projektu nr RPMP.08.02.00-12-0012/18 w ramach Działania 8.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz
planowanym zawarciem z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie projektu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROJEKTU NA STRONIE 287 RAPORTU.

Akt porządkujący, dostosowujący przepisy prawa miejscowego do obowiązujących przepisów
prawa oświatowego w zakresie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określający
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli kształtujących na odległość, w formie zaocznej,
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
a także zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu
na odległość.
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32.

33.

34.

Uchwałą
Nr 326/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji
projektu pod nazwą „Mobilność
uczniów szkół zawodowych i kadr”
w ramach projektu ERASMUS+

Uchwałą
Nr 328/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu udziału
Powiatu Nowosądeckiego
wynoszącego 3/10cz. w działce
nr 2053/4 położonej w Starym Sączu.
w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na terenie
Powiatu Nowosądeckiego na koszt
właściciela i przechowywania tych
pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat na
rok 2019 za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów
pływających na obszarach wodnych
Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała
Nr 336/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.
Uchwała
Nr 337/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

35.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
33-335 Nawojowa, ul Podkamienne 8 przystąpił do projektu „Mobilność uczniów szkół
zawodowych i kadry" w ramach programu ERASMUS+. W ramach, którego realizowano zajęcia dla
uczniów szkół zawodowych m. in.: zajęcia z zakresu języka angielskiego zawodowego, prelekcja
o tematyce kultury angielskiej oraz warsztaty mające na celu zapoznanie się ze specyfiką realiów
kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów w życiu codziennym, kultury pracy, reguł
zachowania obowiązujących w miejscach publicznych i w pracy. Realizacja projektu miała miejsce
od 20 lutego 2018 r. do 19 sierpnia 2019 r. i wyniosła 163 369 zł.
Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 3/10cz. w działce obejmującej
działkę nr 2053/4, obręb Stary Sącz, obj. KW NS1S/00002492/2. Zrealizowana w 2019 r. umową
sprzedaży z dnia 28 października 2019 r. Rep A Nr 7351/2019.
Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr 9/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
12 grudnia 2018 r.
OPIS REALIZACJI NA STRONIE 63 RAPORTU.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych. Ustawa ta stanowi, że 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 tym Rada
Powiatu Uchwałą nr 337/XXXV/18 z dnia 9 października 2018 r. ustaliła wysokości opłat na rok
2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach
wodnych Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie z ww. ustawą Starosta Nowosądecki zdecydował
o powierzeniu zadania innej instytucji. W ślad za tym wysłano trzy zapytania ofertowe do
następujących instytucji: Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Instytutu
Ratownictwa Na Wodach Górskich i Powodziowych oraz Sądeckiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Spośród otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą – Sądeckiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – z którym zawarto umowę (nr PCZK.5521.8.2019)
na wyżej wymienione zadanie w dniu 6 maja 2019 r. Na przedmiotowe zadanie zostało przekazane
5 000 zł płatne w dwóch transzach: 1 transza: płatna do 30 września 2019 r. w wysokości 2 000 zł,
2 transza: płatna do 20 grudnia 2019 r. w wysokości 3 000 zł. Sporządzono protokoły z nadzoru
w zakresie solidności i jakości świadczonych usług dotyczących wyznaczenia portu, przystani oraz
przechowywania statków lub innych obiektów pływających zgodnie z zawartą umową, w dniach
24 września 2019 r. i 16 grudnia 2019 r. Zgodnie z umową pod koniec roku otrzymano sprawozdanie
z wykonania zadania.
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36.

Uchwała
Nr 338/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Uchwała
Nr 9/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.

37.

Uchwała
Nr 10/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
38.

39.

Uchwała
Nr 33/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu,
nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nowosądeckiego,
obejmującej działki ewidencyjne
nr 528/2 i 529/2, położone w gminie
Chełmiec, obręb Świniarsko.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr 336XXXV/18 rady powiatu
Nowosądeckiego z dnia 9 października
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie
pojazdów z dróg Powiatu
Nowosądeckiego na koszt właściciela
i przechowywania tych pojazdów na
wyznaczonych parkingach strzeżonych
na 2019 rok.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki
nr 528/2 i 529/2, obręb Świniarsko, gm. Chełmiec obj. KW NS1S/00114496/8. Zrealizowana
w 2019 r. umową sprzedaży z 17 czerwca 2019 r. Rep A Nr 4097/2019.

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, Miasta i Gminy
Stary Sącz, Miasta Grybów oraz
Gminy Grybów, w 2019 roku.
Uchwała Budżetowa Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.

Uchwała zmieniona Nr 51/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r.
W roku 2019 w ramach realizacji uchwały:
 powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie
o ustalonym na rok 2019 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach (oraz zmianie w ciągu roku);
samorządy gminne zobowiązano do powiadomienia właścicieli aptek;
 przesłano drogą elektroniczną podpisaną uchwałę do Ministra Zdrowia;
 prowadzono korespondencję z samorządami gminnymi, aptekami, samorządem aptekarskim
w zakresie zmian zachodzących w ciągu roku w rozkładzie.
 umieszczano na bieżąco na BIP informację o zmianach w godzinach pracy aptek.

Na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Starosta
realizuje zadania związane z usuwaniem pojazdów i prowadzeniem parkingu dla pojazdów
usuniętych, natomiast Rada Powiatu ustala corocznie stawki opłat za usuwanie pojazdów,
prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych oraz stawki z odstąpienie od usunięcia pojazdu. Na
podstawie ustawy j/w oraz uchwały Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, działając w imieniu
Starosty Nowosądeckiego, w oparciu o rozpoznanie cenowe w drodze zaproszenia do złożenia
ofert na zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
w związku z treścią z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono dwóch
wykonawców realizujących zadanie pn: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego
i prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z którymi podpisano umowy na realizację
ww. zadania
 Umowa nr 100/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
 Umowa nr 101/2018 z dnia 21grudnia 2018 r.

Realizacja budżetu w trakcie 2019 roku.
Szczegółowe omówienie znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2019 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
zakładka – Budżet i majątek Powiatu).
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40.

41.

Uchwała
Nr 34/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Realizacja budżetu w trakcie 2019 roku oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała
Nr 37/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2019.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. o samorządzie powiatowym powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada także obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy we wskazanym obszarze. Program precyzuje zasady współpracy pomiędzy
Powiatem Nowosądeckim a organizacjami pozarządowymi w 2019 r. określając m.in. cele, zakres
i formy współpracy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe omówienie znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2019 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
zakładka – Budżet i majątek Powiatu).

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA 37 STRONIE RAPORTU.
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2. Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych w 2019 roku
W 2019 roku odbyło się 8 sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na których podjęto 95 uchwał. Poniższe zestawienie zawiera omówienie jedynie tych uchwał, do
których wykonywania obowiązany był Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr 43/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie hipoteki na
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Nowosądeckiego

Uchwała
Nr 44/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru
przedstawicieli Rady Powiatu
Nowosądeckiego do Rady
Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Szpital im.
dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
oraz powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

1.

2.

Informacja o wykonaniu uchwały

Przedmiot uchwały

Uchwała została realizowana, na podstawie wniosku o wpis w księdze wieczystej złożonego przez
Powiat Nowosądecki w dniu 12 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu X Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie. W księdze wieczystej nr NS1M/00021720/4 na
nieruchomości stanowiącej działki nr 403/8, 403/10, 403/39 w obrębie miejscowości Krynica Wieś
zabudowane budynkiem szpitala została ustanowiona hipoteka umowna na rzecz Powszechnej Kasy
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("PKO BP SA") tytułem zabezpieczenia dwóch kredytów
zaciągniętych przez SPZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, tj.:
1) Kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 5 200 000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytowej nr 95 1020 2892 0000 5196 0179 8289 z dnia 13 listopada 2018 r. – hipoteka
umowna do kwoty 7 800 000 zł;
2) Kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytowej nr 33 1020 2892 0000 5002 0691 1111 z dnia 10 grudnia 2018 r. - hipoteka umowna
do kwoty 2 250 000 zł.
1
Ustanowienie w/w hipotek nastąpiło w trybie art. 101 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece na miejscu zwolnionym przez hipotekę do kwoty 5 500 000 zł ustanowioną na
zabezpieczenie wierzytelności Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący powołuje radę
społeczną w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Konieczność powołania nowego
składu Rady Społecznej SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju na 4 letnią kadencję
(2019-2023) wynikała z upływu kadencji Rady obejmującej lata 2015-2019. Zgodnie z ww. ustawą rada
społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, oraz doradczym
kierownika. Poinformowano pisemnie Dyrektora SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
o składzie Rady Społecznej – przesłano uchwałę.
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3.

Uchwała
Nr 45/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.

Uchwała
Nr 46/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.

4.

5.

6.

7.

Uchwała
Nr 47/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
Uchwała
Nr 48/IV/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
Uchwała
Nr 49/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany składu
osobowego Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu
w sprawie wskazania
przedstawicieli podmiotu
tworzącego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – Szpital
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
do składu komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
w sprawie zmiany
przedstawiciela Powiatu
Nowosądeckiego do
Stowarzyszenia „Sądecka
Organizacja Turystyczna”
w sprawie zamiaru
przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego im.
Artura Grottgera w Grybowie
w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego podziału środków
PFRON przeznaczonych na
realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie
Nowosądeckim w 2019 r.

Na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący powołuje
i odwołuje radę społeczną w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Obecna Rada
Społeczna została powołana Uchwałą Nr 145/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
1 kwietnia 2016 r. Zmiana składu Rady była m.in. konsekwencją zmian w Radzie Powiatu
Nowosądeckiego. Poinformowano pisemnie Dyrektora Pogotowia o nowym składzie Rady Społecznej
– przesłano uchwałę.
W roku 2019 Dyrektor SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, działając zgodnie z ustawą
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przeprowadził konkursu na stanowisko zastępcy
Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Szpitalu. W oparciu o akt wykonawczy do ustawy do składu komisji
konkursowej zostali wytypowani przedstawiciele wskazani przez podmiot tworzący. W wyniku
procedury konkursowej Szpital zawarł umowę o pracę z Panem lek. med. Markiem Lemańskim.
Poinformowano pisemnie Dyrektora Szpitala w Krynicy-Zdroju o wskazanym przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego przedstawicielu podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej - przesłano
uchwałę.

Na mocy Uchwały Nr 226/XXIX/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2001 r. Powiat
Nowosądecki przystąpił do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”. W związku z nową
kadencją samorządu terytorialnego zaszła konieczność zmiany przedstawiciela. Na mocy uchwały
dokonano wyboru Pana Wiktora Durlaka na przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do
Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”.
Akt jednorazowy dający delegacje do przekształcenia w związku ze zmianą siedziby szkoły.

W związku z ustawowym obowiązkiem Rada Powiatu Nowosądeckiego dokonała podziału przyznanych
Powiatowi środków PFRON na zadania określone w Uchwale. Podziału dokonano w oparciu o informację
ogłoszoną w dniu 13 lutego 2019 r. na stronie internetowej PFRON – „Podział środków PFRON dla
samorządów powiatowych w 2019 roku” – zgodnie z uchwałą 6/2019 w sprawie podziału środków
finansowych Funduszu na 2019 r. na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…) oraz pismo
PFRON Nr DF.WSA.53.2019.w.IWR z dnia 11 lutego 2019 r. Poniżej szczegółowy podział środków.
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A. W zakresie rehabilitacji zawodowej:
1. Kwotę 250 000 zł przeznaczono na zadanie “przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”
(dla ok. 7 osób),
2. „Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” – na
zadanie to przeznaczono kwotę 150 000 zł. W ramach tej kwoty istnieje możliwość dofinansowania
ok. 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
3. „Zwrot środków dla spółdzielni socjalnej na utworzenie stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej” – na zadanie to przeznaczono kwotę 35 000 zł (na utworzenie 1 stanowiska
pracy),
4. „Zwrot kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionej przez spółdzielnię socjalną osoby
niepełnosprawnej” – na zadanie to przeznaczono kwotę 15 000 zł (wynagrodzenie dla 1 osoby przez
okres 6 miesięcy),
5. Na „szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych” przeznaczono kwotę 5 000 zł - (zadanie
realizowane przez PUP).
6. Na „finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu” przeznaczono kwotę 15 000 zł – (zadanie
realizowane przez PUP).
Przy podziale środków nie uwzględniono zadań wymienionych w tabeli I i II z powodu braku
zainteresowania (w okresie ostatnich 5 lat nie wpłynął żaden wniosek na w/w zadania).
B. W zakresie rehabilitacji społecznej:
1. Na turnusy rehabilitacyjne przydzielono kwotę 250 000 zł (dla ok. 240 osób).
2. Kwotę 300 000 zł przeznaczono na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych. W ramach powyższej kwoty planuje się dofinansowanie dla ok. 20 osób
niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i ok. 50 osób w zakresie likwidacji
barier w komunikowaniu się i technicznych.
3. Środki na istniejące WTZ-y przydzielono na poziomie zobowiązania ustalonego przez PFRON
a dotyczącego funkcjonowania istniejących warsztatów terapii zajęciowej (17 796 zł koszt rocznego
pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2019 r. tj. 1 483 zł miesięcznie na
jednego uczestnika – jest to 90% ogólnych kosztów działania warsztatów). Kwota – 3 737 160 zł dla
210 uczestników WTZ.
4. Środki w wysokości 590 060 zł przydzielono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
5. Kwotę 68 000 zł przeznaczono na zadanie „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych”.
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8.

Uchwała
Nr 50/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała
Nr 51/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

9.

10.

11.

Uchwała
Nr 52/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała
Nr 53/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr 10/II/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
12 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu
Nowosądeckiego oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy
na terenie Krynicy-Zdroju,
Miasta i Gminy Stary Sącz,
Miasta Grybów oraz Gminy
Grybów, w 2019 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie
bezprzetargowym działki
ewidencyjnej nr 3534/5
położonej w Muszynie,
obręb Muszyna.
w sprawie przyznania dotacji
celowych na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego.

Podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Rady Społecznej Szpitala wynika z przepisów ustawy
o działalności leczniczej zobowiązującej podmiot tworzący do zatwierdzania regulaminu uchwalonego
przez radę społeczną. Rada Społeczna SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju uchwaliła
nowy regulamin dnia 4 marca 2019 r. – Uchwała Nr 1/2019. Poinformowano Dyrektora Szpitala
w Krynicy-Zdroju o zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwalonego przez Radę
Społeczną Pogotowia regulaminu – przesłano uchwałę.
Przedstawienie realizacji Uchwały w 2019 r. przy opisie Uchwały Nr 10/II/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 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, Miasta i Gminy Stary Sącz,
Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 r.
WIĘCEJ NA TEN TEMAT NA STRONIE 103 RAPORTU.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 3534/5,
obręb Muszyna, obj. KW NS1S/00028166/1, na rzecz Gminy Muszyna .Zrealizowana w 2019 r. umową
sprzedaży z dnia 3 października 2019 r. Rep A Nr 6603/2019.

Wykonano. Przyznano 8 dotacji celowych na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy
zabytkach zapisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Nie
udzielono 1 dotacji – uchwała jednorazowa.
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12.

13.

14.

Uchwała
Nr 54/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała
Nr 55/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwała
Nr 56/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała
Nr 57/V/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 marca 2019 r.

15.

w sprawie zmiany uchwały
nr 119/XII/15 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
20 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu Powiatowej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego w Nowym Sączu.
w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Nowosądeckiego.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2019 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym
Sączu dotyczące m.in. zakresu zadań Rady i zakresu podejmowanych przez nią działań oraz obsługi
administracyjno-biurowej Rady.

Zmiana statutu polegająca na wprowadzeniu w § 73 ust. 5 punkt 4 „interpelacje” oraz nadaniu
dotychczasowym punktom kolejnej numeracji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego: Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r., poz. 3160.
Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 3 635 248 zł
i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 911 395 zł oraz zwiększeniu przychodów budżetu Powiatu,
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu
z lat ubiegłych o kwotę 1 723 853 zł. W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków
budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych - powstał deficyt budżetu Powiatu w kwocie 852 517 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono wydatki na realizację
10 niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków z UE:
 „Modernizacja kształcenia zawodowego II” – 41 069 zł,
 „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – 32 151 zł,
 „Małopolska Chmura Edukacyjna” – 31 014 zł,
 „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 930 zł,
 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Nowosądeckiego” – 10 329 zł,
 „Wiele kultur - jedna europejska tożsamość” – 3 596 zł,
 „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry" – 16 944 zł,
 „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 20 021 zł,
 „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 12 352 zł,
 „Małopolskie Talenty- III etap edukacyjny-Powiat Nowosądecki” – 193 437 zł
 oraz zmniejszono w 2019 r. wydatki o 4 222 110 zł w projekcie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.
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Uchwała
Nr 58/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla
Powiatu Nowosądeckiego
za 2018 rok.

Uchwała
Nr 59/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju.

Uchwała
Nr 60/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały
Nr 267/XXVIII/2009 Rady
Powiatu Nowosądeckiego
w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
i placówkach oraz zasad
przyznawania obniżenia lub
zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.

16.

17.

18.

W ramach przedsięwzięcia „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu”
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych),
w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci” z przeznaczeniem na
wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu
Nowosądeckiego - zwiększono limity wydatków w latach 2020-2026 r.
Zgodnie z zapisem art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gminy, powiaty
oraz samorządy województwa zobowiązane są do dnia 30 kwietnia sporządzania corocznej oceny
zasobów pomocy społecznej, opartej na analizie lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która
obejmuje m.in. osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład
ilościowy. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący
i realizujący. Wzorem lat ubiegłych, ocenę sporządzono z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego
przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Formularz OZPS opublikowany w wersji elektronicznej
w Statystycznej Aplikacji Centralnej po przekazaniu przez samorządy zostanie scalony na poziomie
województwa. Zgodnie z w/w zapisem Rada Powiatu Nowosądeckiego przyjęła ocenę zasobów
pomocy społecznej w Powiecie dnia 10 maja 2019 r.
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej podmiotom leczniczym
niebędącym przedsiębiorcami statuty nadaje podmiot tworzący. Zgodnie ze Statutem SP ZOZ – Szpital
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju zmiany w statucie dokonuje się w trybie nadania. Niniejsza zmiana
Statutu podyktowana była poszerzeniem działalności przez Szpital. Poinformowano Dyrektora SP ZOZ
- Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju o podjęciu uchwały oraz przesłano Dyrektorowi oryginał
uchwały do realizacji zgodnie z kompetencjami.
Uchwała o ponownym ustaleniu obowiązującego pensum godzin i określeniu zniżek z tytułu pełnienia
funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.
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19.

20.

Uchwała
Nr 61/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.
Uchwała
Nr 62/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.
Uchwała
Nr 72/VII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.

21.

Uchwała
Nr 73/VII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.
22.

23.

Uchwała
Nr 74/VII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przekształcenia
Liceum Ogólnokształcącego
im. Artura Grottgera
w Grybowie.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego
na 2019 rok.

Akt jednorazowy podjęty w związku ze zmianą siedziby szkoły.

w sprawie zmiany uchwały
nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
22 czerwca 2017 roku w sprawie
określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości
lub części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalania
opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej od dnia umieszczenia
dziecka w pieczy zastępczej.
w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.

Dodatkowe środki PFRON zostały rozdysponowane zgodnie z planem finansowym załączonym do
Uchwały.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego
na 2019.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego
o kwotę 5 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych budżetu Powiatu o tę kwotę.

Zarząd wykonał powierzone zadania poprzez ogłoszenie konkursu na przedmiotowe stanowisko –
Uchwała nr 244/2019 ZPN z dnia 28 czerwca 2019 r. Postępowanie konkursowe przeprowadzono
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą. W konkursie złożono 3 oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa
powołana do przeprowadzenia w/w konkursu na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r. dokonała
wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu w osobie Pani Bożeny Hudzik. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu w dniu
24 lipca 2019 r. przyjął informację o wyborze kandydata i wyraził zgodę na jego zatrudnienie.
W rezultacie Zarząd podjął Uchwałę nr 265/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatrudnienia
i wynagrodzenia kierownika podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
o kwotę 1 137 544 zł.
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w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego.

24.

Uchwała
Nr 75/VII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.

25.

Uchwała
Nr 76/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu,
nieruchomości gruntowych
położonych w gminie Chełmiec,
obręb Marcinkowice,
stanowiących własność
Powiatu Nowosądeckiego.
w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym zabudowanej
nieruchomości położonej
w Podegrodziu, na okres 25 lat.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół
ponadpodstawowych mających
siedzibę na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego od dnia
1 września 2019 roku.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego
na 2019.

26.

27.

28.

29.

Uchwała
Nr 77/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Uchwała
Nr 78/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Uchwała
Nr 79/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Uchwała
Nr 80/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku LO w Starym Sączu o halę
sportową” - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 36 000 zł,
 w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie pojazdów z dróg i prowadzenie parkingu strzeżonego” –
zwiększono limity wydatków w latach 2019-2021 r. łącznie o kwotę 98 000 zł.
Uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 stycznia 2020 r. Nr 428/2020 o przeprowadzeniu
przetargu pisemnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej działek ewidencyjnych
położonych w obrębie Marcinkowice.

Gmina Podegrodzie wycofała wniosek o dzierżawę.

Uchwała dotyczy sieci szkół ponadpodstawowych po przekształceniach wynikających z wprowadzonej
reformy edukacji.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę
241 738 zł.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 zwiększono wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły
średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego" na łączną kwotę 249 835 zł,
 zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach
Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 29 651 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu
z dniem 31 lipca 2019 r.
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Uchwała
Nr 81/IX/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie ograniczonego
zarządzania drogą krajową
nr 75 w granicach pasa
drogowego.

Uchwała
Nr 82/IX/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 października 2019 r.
Uchwała
Nr 83/IX/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 października 2019 r.
Uchwała
Nr 84/IX/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Nowosądeckiego

30.

31.

32.

33.

w ramach przedsięwzięcia Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci”
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie pieczą dzieci pozostających
bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego – zwiększono limity wydatków w latach 2020-2026
o łączną kwotę 182 156 zł, z tego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
o 134 156 zł i Dom Dziecka w Klęczanach o 48 000 zł,
 w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” – zwiększono wydatki
w 2020 r. o kwotę 95 000 zł.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podjętą
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75
w granicach pasa drogowego. Przejęcie drogi krajowej na odcinku w km ok. od 78+296 do 78+698
związane jest z realizacją zadania polegającym na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75
z drogą powiatową nr 1525 K w miejscowości Maciejowa. Przejęcie ograniczonego zarządzania drogą
krajową jest niezbędne w celu dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie
z Ustawą Prawo budowlane. Realizacja samych robót budowlanych ma nastąpić staraniem i na koszt
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po przekazaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Sączu dokumentacji projektowej wraz z nabytymi prawami i obowiązkami wynikającymi z dokonanego
zgłoszenia robót, uzgodnień, opinii i decyzji uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji, a także
nabytych praw na podstawie umowy o prace projektowe, w tym z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
jakości.
Zmiana statutu polegająca na zmianie Załącznika Nr 3 do Statutu Powiatu Nowosądeckiego – wykaz
jednostek organizacyjnych Powiatu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego: Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r., poz. 7324.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego
na 2019.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę
7 056 641 zł.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 wprowadzono projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego –
IV edycja” na łączną kwotę 299 351 zł. Realizacja w latach 2019-2020.
73

III

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Wykonanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego

Uchwała
Nr 86/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
34.

w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie 1m² pasa drogowego
dróg powiatowych.

Wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcia:
 „Remont drogi powiatowej nr 1551 Limanowa-Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice,
Rdziostów, Chełmiec” o wartości 13 797 765 zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020,
 „Remont drogi powiatowej nr 1505 Ropa-Gródek-Biała Niżna w miejscowości Gródek” o wartości
3 419 079 zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie
w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka” o wartości 4 685 032 zł, z okresem realizacji
2019-2020,
 „Budowa kładki w Krużlowej Wyżnej” o wartości 663 111 zł, z okresem realizacji
2019-2020 i finansowaniem w 2020 r.
W ramach przedsięwzięcia Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych),
w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowaniu dzieci” z przeznaczeniem na wypłatę
dodatku wychowawczego – Objęcie pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu
Nowosądeckiego – przeniesiono wydatki w kwocie 23 000 zł ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Przeniesiono wydatki majątkowe z zadania
pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach” w kwocie 32 030 zł na
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu
o halę sportową”. W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto
umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz umowy dzierżawy z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Powiatu
Nowosądeckiego jest upoważniona do ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dla dróg powiatowych Powiatu Nowosądeckiego. Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą ustawy
o drogach publicznych, w której ustawodawcza obniżył maksymalne stawki opłat w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
2
Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m pasa drogowego. Uchwała obowiązuję od
13 grudnia 2020 r. i zastąpiła uchwałę Nr 201/XXI/2004 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
24 lipca 2004 r. (OPIS REALIZACJI NA STRONIE 53 RAPORTU). W 2019 r. na podstawie nowo obowiązującej
uchwały wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego, w tym:
1) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie obiektów i reklam – 1 szt.,
2) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
i decyzji na umieszczenie urządzeń obcych (opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń) – łącznie 11szt.
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Uchwała
Nr 87/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na
terenie Powiatu
Nowosądeckiego na koszt
właściciela i przechowywania
tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na
2020 rok.

Na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Starosta realizuje
zadania związane z usuwaniem pojazdów i prowadzeniem parkingu dla pojazdów usuniętych,
natomiast Rada Powiatu ustala corocznie stawki opłat za usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu
dla pojazdów usuniętych oraz stawki z odstąpienie od usunięcia pojazdu. Na podstawie ustawy j/w
oraz uchwały Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, działając w imieniu Starosty Nowosądeckiego,
w oparciu o rozpoznanie cenowe w drodze zaproszenia do złożenia ofert na zamówienie publiczne na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w związku z treścią z art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych wyłoniono dwóch wykonawców realizujących zadanie pn: Usuwanie
pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych
z którymi podpisano umowy na realizację w/w zadania
 Umowa nr 137/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.,
 Umowa nr 138/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uchwała
Nr 88/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 49/V/2019 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego
podziału środków PFRON
przeznaczonych na realizację
zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie
Nowosądeckim w 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia
Programu naprawczego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.

Opis realizacji uchwały przy Uchwale Nr 49/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
29 marca 2019 r. – STRONA 66 RAPORTU.

35.

36.

Uchwała
Nr 89/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
37.

W związku z odnotowaną stratą w wysokości 1 623 602,86 zł na koniec 2018 r. zgodnie z art. 59 ust. 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu zobligowane było do opracowania Programu naprawczego, przyjętego przedmiotową
uchwałą. Program uwzględnia raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ SPR w Nowym Sączu
z maja 2019 r. i obejmuje działania naprawcze od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Poinformowano Dyrektora Pogotowia o zatwierdzeniu Programu i przesłano uchwałę. Dyrektor
Pogotowia przedstawi sprawozdanie z efektów programu do dnia 31 marca 2020 r. i przesłano
uchwałę.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 42 RAPORTU.
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Uchwała
Nr 90/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
38.

39.

40.

Uchwała
Nr 91/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała
Nr 92/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

41.

Uchwała
Nr 93/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

42.

Uchwała
Nr 94/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 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, Miasta
i Gminy Stary Sącz, Miasta
Grybów oraz Gminy Grybów,
w 2020 roku.
w sprawie ustalenia wysokości
opłat na rok 2020 za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu
Nowosądeckiego.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie
bezprzetargowym z udzieleniem
bonifikaty nieruchomości
położonej w Podegrodziu 170.
w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2020.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
w Łącku w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Łącku.

W roku 2019 w ramach realizacji uchwały:
 powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie
o ustalonym na rok 2020 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach; samorządy gminne
zobowiązano do powiadomienia właścicieli aptek;
 przesłano drogą elektroniczną podpisaną uchwałę do Ministra Zdrowia,
 umieszczono na BIP Starostwa Powiatowego informację o rozkładzie godzin pracy aptek oraz
harmonogramie dyżurów na rok 2020.

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, że 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 tym w dniu
15 listopada 2019 r. została podjęta Uchwała nr 91/X/19 przez Radę Powiatu Nowosądeckiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na obszarach wodnych. Uchwała jest realizowana w 2020 roku.
Uchwała dotyczy działek nr 582/5 i 582/16 o łącznej powierzchni 1,36ha, zabudowanych obiektami
byłego Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu, obj. KW NS1S/00081054/7. Zrealizowana w 2020 r.
umową sprzedaży z dnia 25 lutego 2020 r. Rep A Nr 1419/2020.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. o samorządzie powiatowym powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada także obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy we wskazanym obszarze. Program precyzuje zasady współpracy pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Uchwała jest realizowana w 2020 r.
Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.
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Uchwała
Nr 95/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Artura Grottgera w
Grybowie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im.
Artura Grottgera w Grybowie.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Uchwała
Nr 96/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
w Marcinkowicach
w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące
w Marcinkowicach.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

45.

Uchwała
Nr 97/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
w Krynicy-Zdroju w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące
w Krynicy-Zdroju.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

46.

Uchwała
Nr 98/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
w Muszynie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące
w Muszynie.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące w czteroletnie liceum ogólnokształcące.

47.

Uchwała
Nr 99/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

43.

44.
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48.

Uchwała
Nr 100/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

49.

Uchwała
Nr 101/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

50.

Uchwała
Nr 102/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

51.

52.

53.

Uchwała
Nr 103/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
Uchwała
Nr 104/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
Uchwała
Nr 105/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Grybowie
w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Grybowie.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Nawojowej
w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Nawojowej.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Krynicy-Zdroju
w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Krynicy-Zdroju.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Muszynie
w pięcioletnie Technikum
w Muszynie.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Marcinkowicach
w pięcioletnie Technikum
w Marcinkowicach.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Łącku
w pięcioletnie Technikum
w Łącku.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych..

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający trzyletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.
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54.

Uchwała
Nr 106/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

55.

Uchwała
Nr 107/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

56.

Uchwała
Nr 108/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

57.

Uchwała
Nr 109/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

58.

Uchwała
Nr 110/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

59.

60.

Uchwała
Nr 111/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała
Nr 112/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Krynicy-Zdroju
w pięcioletnie Technikum
w Krynicy-Zdroju.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Grybowie
w pięcioletnie Technikum
w Grybowie.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Nawojowej
w pięcioletnie Technikum
w Nawojowej.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Starym Sączu
w pięcioletnie Technikum
w Starym Sączu.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego
Technikum w Tęgoborzy
w pięcioletnie Technikum
w Tęgoborzy.
w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Centrum
Kształcenia Praktycznego
w Nawojowej i Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Nawojowej
w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nawojowej.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający czteroletnie
technikum w pięcioletnie technikum.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji przekształcający dotychczasową
publiczną placówkę kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania
i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego.
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61.

62.

Uchwała
Nr 113/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
Uchwała
Nr 114/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

63.

Uchwała
Nr 115/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

64.

Uchwała
Nr 116/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
Uchwała
Nr 117/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

65.

w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji.

w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa
w Nawojowej.
w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława St. Reymonta
w Tęgoborzy.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2019 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji.

Akt jednorazowy wynikający z wprowadzenia reformy edukacji.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 992 703 zł,
zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 595 131 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu
Powiatu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Powiatu z lat ubiegłych i zwiększenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 397 572 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 zmniejszenia wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 1 338 973 zł,
 przesunięcia z 2019 r. do 2020 r. wydatków w kwocie 29 382 zł na realizację projektu pn.„Likwidacja
wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”,
 zwiększenia wydatków w 2019 r. o 8 910 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia leśnego
na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego”, z jednoczesnym
zmniejszeniem wydatków w 2020 r. o tą samą kwotę. Ponadto przeniesiono wydatki w 2020 r. w
kwocie 77 968 zł z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu do Starostwa Powiatowego,
 w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”
dokonano zmiany wydatków na 2020 r. dla Starostwa Powiatowego oraz szkół: Liceum
Ogólnokształcącego w Grybowie i Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu zgodnie
z przydzielonymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu dla tych jednostek. w ramach
zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zwiększono limity wydatków na 2020 r.
o kwotę 370 000 zł, tj. do wysokości 4 620 000 zł oraz na 2021 r. o kwotę 520 000 zł, tj. do
wysokości 5 020 000 zł.
 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego
za 2019 i 2020 rok" na łączną kwotę 70 000 zł – realizacja 2019-2021.
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Uchwała
Nr 120/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 40/III/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru przedstawicieli Powiatu
Nowosądeckiego do Komisji
Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta
Nowego Sącza.

Uchwałą Nr 110/X/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
powołania Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych, Rada Powiatu
Nowosądeckiego zdecydowała o utworzeniu wspólnie z Miastem Nowym Sączem oraz organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu Sądecczyzny komisji samorządowo-gospodarczej. W związku
z postanowieniem komisarza wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wiktora Durlaka zaszła konieczność zmiany jednego
przedstawiciela. Do składu Komisji został powołany Pan Roman Potoniec.

Uchwała
Nr 128/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany składu
osobowego Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.
w sprawie zatwierdzenia zmian do
Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.

Na mocy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący powołuje
i odwołuje radę społeczną w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Obecna Rada
Społeczna została powołana Uchwałą Nr 145/XV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia
2016 r. Zmiana składu Rady była konsekwencją wygaśnięcia mandatu członka przed upływem kadencji
na skutek odwołania przez organ delegujący. Poinformowano pisemnie Dyrektora Pogotowia
o nowym składzie Rady Społecznej oraz przesłano uchwałę.
Podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Rady Społecznej Pogotowia wynika z przepisów ustawy
o działalności leczniczej zobowiązującej podmiot tworzący do zatwierdzania regulaminu uchwalonego
przez radę społeczną. Rada Społeczna SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
uchwaliła zmiany do regulaminu dnia 8 listopada 2019 r. –Uchwała Nr 23/2019. Wprowadzono zmiany
usprawniające proces zawiadamiania członków rady oraz podejmowania uchwał. Poinformowano
Dyrektora Pogotowia o zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwalonego przez Radę
Społeczną Pogotowia regulaminu oraz przesłano uchwałę.
Uchwała zmienia brzmienie § 4 ust. 5 w regulaminie płacowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., dotyczącego
wysokości dodatku funkcyjnego. Podjęcie uchwały wynikało ze zmian wprowadzonych do ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

66.

67.

68.

Uchwała
Nr 129/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

69.

Uchwała
Nr 130/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu
Nowosądeckiego dnia
26 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania
nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych.

Uchwała
Nr 131/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego
na 2019 rok.

70.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę
1 732 018 zł.
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Uchwała
Nr 132/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała
Nr 133/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019.

71.

72.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 zmniejszenia wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 117 600 zł w związku ze
zmniejszeniem dotacji zaplanowanej na wkład własny do projektu.
 zmniejszenia wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”
o kwotę 215 488 zł.
 zmniejszenia wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 257 852 zł.
 przesunięcia z 2019 r. do 2020 r. wydatków w kwocie 18 750 zł na realizację zadania pn.
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969
wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia”
w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2020.
 zmniejszenia w 2019 r. wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych łącznie o 1 938 481 zł, z tego:
 „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa-Chełmiec w miejscowościach:
Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec” o 1 260 180 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa-Gródek-Biała Niżna w miejscowości Gródek”
o 149 200 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy
Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka” o 529 101 zł.
Ustalono, że z upływem 2019 roku nie wygasają wydatki majątkowe Powiatu Nowosądeckiego
w kwocie 282 385 zł, planowane na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla
przebudowy dróg i mostów”, z tego:
 dokumentacja projektowa odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi
powiatowej Mogilno-Paszyn-Krużlowa w m. Paszyn – 34 932 zł,
 dokumentacja projektowa odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi
powiatowej Korzenna-Jasienna-Przydonica w m. Przydonica – 34 932 zł,
 dokumentacja projektowo - budowlana dla budowy mostu w ciągu drogi powiatowej LimanowaChełmiec – 34 194 zł,
 koncepcja projektowa przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej Łęki-Kąty-Dobrociesz – 18 327 zł,
 dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej Wierchomla WielkaWierchomla Mała wraz z budową mostu – 160 000 zł.
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Uchwała
Nr 134/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania
finansowego Powiatu
Nowosądeckiego za 2019
i 2020 rok.

Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, roczne sprawozdanie
finansowe Powiatu, w którym liczba mieszkańców, ustalana przez Główny Urząd Statystyczny, na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys.,
podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wartość zamówienia na wykonanie usługi badania
sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2019 i 2020 rok nie przekroczyła wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokonano zapytania ofertowego na wykonanie ww.
usługi, w wyniku którego złożone zostały dwie oferty spełniające określone w zapytaniu wymagania.
Jako sposób wyboru najkorzystniejszej oferty określono kryterium ceny - najkorzystniejszą cenowo
była oferta złożona przez Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31-831 Kraków.
Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu
Nowosądeckiego dokonał organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Powiatu tj. Rada Powiatu
Nowosądeckiego. Umowa z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego została zawarta
na okres dwóch lat.

Uchwała
Nr 135/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Uchwała
Nr 136/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu
Nowosądeckiego na 2020 rok.

Uchwała będzie realizowana w trakcie 2020 roku.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała będzie realizowana w trakcie 2020 roku.

73.

74.

75.

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne

83

CZĘŚĆ IV. RAPORT O DZIAŁANIACH W POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARACH

84

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Promocja i ochrona zdrowia

1. Promocja i ochrona zdrowia
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1.1. Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Rada Powiatu
Nowosądeckiego pełni nadzór nad zgodnością działań podmiotów leczniczych z przepisami prawa,
statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności
i rzetelności.

1.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. Józefa Dietla
w Krynicy-Zdroju został założony w 1955 roku. Szpital w momencie powstania posiadał 135 łóżek
i trzy oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny oraz ginekologiczno-położniczy. Powiat Nowosądecki
przejął funkcję organu założycielskiego dla Szpitala z dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie
przeprowadzonej reformy ustrojowej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest podmiotem leczniczym prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zasadniczym przedmiotem
działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych. Szpital zapewnia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń
zdrowotnych, polegających na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta.
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Całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane są na Oddziałach:
 Chirurgii Ogólnej,
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 Chorób Wewnętrznych,
 Ginekologiczno-Położniczym,
 Pediatrii i Noworodków,
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Ambulatoryjna opieka zdrowotna realizowana jest w Poradniach Specjalistycznych:
 Chirurgii Ogólnej,
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 Ginekologiczno-Położniczej,
 Zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,
 Endokrynologicznej,
 Rehabilitacyjnej,
 Fizjoterapii,
 Gastroenterologicznej.
Szpital prowadzi pięć Pracowni Diagnostycznych:
 Bakteriologii,
 Endoskopii,
 USG,
 RTG,
 EKG.
W strukturze Szpitala znajduje się także Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
świadczący usługi medyczne w zakresie terapii uzależnień dla pacjentów z terenu Powiatu
Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza.
Od dnia 1 kwietnia 2014 roku Szpital udziela także świadczeń zdrowotnych w zakresie
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w następujących godzinach:


od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego,
 w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 danego dnia
do godz. 8:00 dnia następnego.
Świadczenia zdrowotne realizowane są na rzecz mieszkańców: miasta i gminy
Krynica-Zdrój, Powiatu Nowosądeckiego, jak również mieszkańcom z różnych rejonów Polski
i z zagranicy – ze względu na usytuowanie szpitala w rejonie uzdrowiskowo-turystycznym.
W dniu 22 stycznia 2018 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szpitala.
Do użytku został oddany nowowybudowany budynek powstały na wskutek realizowanego w latach
2016-2017 projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem
technologii energooszczędnych”.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
W 2019 roku SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju na wszystkich oddziałach
dysponował 164 łóżkami. Ze względu na liczbę łóżek do największych oddziałów Szpitala należy
Oddział Wewnętrzny (44 łóżek), Oddział Chirurgii Ogólnej (30 łóżek) oraz Oddział Ginekologii
i Położnictwa (26 łóżek). Liczbę łóżek na poszczególnych Oddziałach Szpitala przedstawia poniższa
Tabela:

Tabela 11. Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w latach 2018-2019 roku
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Oddziały

Liczba łóżek w 2018 roku

Liczba łóżek w 2019 roku

Oddział Chirurgii Ogólnej

30

30

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

25

23

Oddział Chorób Wewnętrznych

48

44

Oddział Pediatrii

21

21

Oddział Noworodków

15

16

Oddział Ginekologii i Położnictwa

30

26

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4

4

Ogółem (bez noworodków)

158

148

Ogółem z oddziałem noworodkowym

173

164

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez
SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Ogólna ilość pacjentów leczonych w 2019 roku w SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju wyniosła 9 051 osób. Najwięcej pacjentów leczonych było na oddziałach:
Chirurgii Ogólnej i Chorób Wewnętrznych. Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu to 3,6 dnia.
Najdłużej chorzy przebywali na oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chorób
Wewnętrznych. Zamieszczona poniżej Tabela obrazuje ilość pacjentów korzystających
z całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielonych oraz średni czas pobytu pacjenta w rozbiciu
na poszczególne oddziały:
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Tabela 12. Liczba pacjentów na poszczególnych oddziałach w latach 2018-2019
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Średni pobyt
pacjentów

Liczba pacjentów

Oddziały

Liczba pacjentów

2018 rok

Średni pobyt
pacjentów

2019 rok

Oddział Chirurgii Ogólnej

1954

4,4

1900

4,3

Oddział Chirurgii UrazowoOrtopedycznej

1377

3,2

1339

3,0

Oddział Chorób Wewnętrznych

1885

6,0

1822

5,5

Oddział Pediatrii

1459

2,7

1505

2,6

Oddział Noworodków

580

2,7

588

2,7

Oddział Ginekologii i Położnictwa

1749

2,4

1834

2,1

84

10,6

63

13,2

8508

3,9

8463

3,6

9 088 osób

3,2 dni

9 051 osób

3,6 dni

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Ogółem (bez noworodków)
Ogółem z oddziałem
noworodkowym

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ
– Szpital im. dr. J. Dietlaw Krynicy-Zdroju

Kolejki oczekujących do specjalistów oraz zabiegi specjalistyczne w przypadku SPZOZ – Szpitala
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju na poszczególnych oddziałach wynoszą od 1 miesiąca
do 15 miesięcy:







oddział chirurgii ogólnej – ok. 6 miesięcy,
dział fizjoterapii – ok. 4 miesięcy,
zabiegi endoprotezoplastyki – ok. 17 miesięcy,
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – ok. 11 miesięcy,
poradnia endokrynologiczna – ok. 1 miesiąca,
oddział ginekologii i położnictwa – ok. 1 miesiąca.

W ostatnich latach występuje wyraźne zmniejszenie liczby hospitalizacji. Kształtowanie się
ogólnej liczby leczonych w Szpitalu na przestrzeni od 2015 do 2019 roku przedstawia poniższy
wykres:
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Wykres 1. Liczba leczonych na oddziałach ogółem w latach 2015-2019
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

9386

2015 rok
9156

2016 rok

9115

2017 rok

9088
9051

2018 rok
2019 rok

Liczba leczonych ogółem
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ –
Szpital im. dr. J. Dietlaw Krynicy-Zdroju

KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
Szpital im. dr. J. Dietla jest Szpitalem zakwalifikowanym do I poziomu Podstawowego
Zabezpieczenia Medycznego w ramach tzw. „Sieci Szpitali”. W tym zakresie posiadał w 2019 roku
zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Wojewódzki w Krakowie na
następujące zakresy świadczeń:











Profilaktyczne Programy Zdrowotne – 123 zł,
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – 1 016 613 zł,
Rehabilitacja Lecznicza – 223 284,24 zł,
Leczenie Szpitalne – 40 795 737,34 zł,
Badania Endoskopowe – 472 841,80 zł,
Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Gmin” Krynica-Zdrój, Łabowa,
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Łącko, Stary Sącz,
Podegrodzie – 2 860 440 zł,
Położnictwo i noworodki – 2 274 790 zł,
Endoprotezoplastyka – 1 344 784 zł,
Izba przyjęć – 2 976 744,55 zł.

Ponadto Szpital otrzymuje z MOW NFZ w Krakowie środki na wypłatę zwiększonych
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pracujących na etatach. Ogółem całość
przychodów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki w Krakowie
wyniosła w 2019 roku 43 480 665,76 zł.
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WYNIK FINANSOWY
Szpital im. dr. J. Dietla osiągnął w 2019 roku dodatni wynik finansowy w wysokości
370 645,86 zł. W 2018 roku wynik ten osiągnął poziom 209 644,14 zł. Osiągnięcie dodatniego
wyniku finansowego było możliwe dzięki ścisłej kontroli kosztów oraz realizacji ryczałtu
przyznanego Szpitalowi przez Małopolski Oddział NFZ w 100,16%. Pozytywny wpływ na osiągniecie
dodatniego wyniku finansowego miało wykonanie przez Szpital znacząco większej liczby świadczeń
w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego, endoskopii przewodu pokarmowego oraz
większej liczby porodów. Istotne znaczenie miało również podniesienie wycen niektórych
świadczeń medycznych w 2019 roku. Niekorzystnie na sytuację finansową Szpitala przekładał się
brak pokrycia przez MOW NFZ „nadwykonań” oraz brak finansowania przez NFZ w 100% kosztów
regulacji płac wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących w jednostkach
służby zdrowia.

NAKŁADY INWESTYCYJNE
W 2019 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 692 880,30 zł, w tym ze
środków własnych 400 200,30 zł. Środki na nakłady inwestycyjne pochodziły z kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotacji z Powiatu Nowosądeckiego i darowizn przekazanych
przez Fundację Rozwoju Szpitala. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt medyczny
oraz wykonano następujące prace zawarte w poniżej Tabeli:
Tabela 13. Nakłady inwestycyjne Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w 2019 roku
Opis zadania

Zakup videokolonoskopu

Koszt
całkowity
inwestycji

Własne

Źródło finansowania (zł)
UE/
Powiat
nazwa
Inne
Nowosądecki
programu

Darowizna finansowa
z Fundacji Rozwoju
Szpitala im. dr. J.
Dietla w KrynicyZdroju – 60 000 zł
Dotacja Powiatu
Nowosądeckiego
200 000 zł

84 672 zł

24 672 zł

Zakup aparatu RTG z
ramieniem C

209 000,52 zł

9 000,52 zł

Łóżka szpitalne z
wyposażeniem 3 szt
szafki przyłóżkowe – 11 szt.

15 115,68 zł

5 115,68 zł

10 000 zł

Środki z firmy Fakro –
10 000 zł

Serwer i sprzęt komputerowy

26 666,40 zł

6 986,40 zł

19 680 zł

Dofinansowanie
z NFZ – 19 680 zł

9 025,55 zł

9 025,55 zł

13 619,06 zł

13 619,06 zł

1 000 zł

Darowizna na zakup
klimatyzatora – firma
PIERRE FABRE
Medicament Polska –
1 000 zł

Budowa wiaty na odpady
komunalne
Budowa wiaty nad zielonym
tarasem
Pozostałe zakupy urządzeń
i sprzętu medycznego oraz
wyposażenia
Razem

334 781,09 zł

333 781,09 zł

692 880,30 zł

402 200,30 zł

60 000 zł

Uwagi

200 000 zł

200 000 zł

–

Źródło: SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
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STAN ZATRUDNIENIA
W szpitalu w Krynicy-Zdroju zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas
nieokreślony, czas określony, na zastępstwo oraz na umowy refundowane przez Powiatowy Urząd
Pracy pracuje ogółem 314 osób na 309,1 etatach. Obecny stan zatrudnienia w etatach przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 14. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w latach 2018-2019

Komórka organizacyjna
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii UrazowoOrtopedycznej
Oddział Chorób
Wewnętrznych

Lekarze

Pielęgniarki
i położne

Terapeuci/
Diagności

Salowi

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2

2

18

16

7

16

16

2018

2019

Inni

Ogółem

2018

2019

2018

2019

6

1

1

28

25

5

6

2

1

23

23

3

5

26

26

7

7

3

2

39

40

1

1

12

10

4

4

1

1

18

16

8

11

8

11

17

17

10

10

2

1

30

29

Izba Przyjęć

10

10

6

6

9

8

25

24

Blok Operacyjny

12

14

5

5

17

19

15

15

3

2

18

17

1

2

Oddział Pediatrii
Oddział Noworodków
Oddział Ginekologii i
Położnictwa

1

1

Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Centralne Laboratorium
Analityczne/Bakteriologii

10

10

21

23

Apteka

3

3

3

3

Dział Rehabilitacji

1

1

1

1

Pracowania RTG/USG

1

3

1

3

Pracowania EKG

2

2

2

2

2

2

2

2

Lekarze stażyści

2

10

11

2

Pracowania Endoskopii

2

2

Centralna Sterylizacja

5

6

5

6

4

6

11

13

1

1

Poradnia Dziecięca
Poradnie Specjalistyczne

5

5

Epidemiologia

1

1

2

2

Dział Żywienia

11

12

11

12

Dział Statystyki Medycznej

3

3

3

3

Obsługa technicznogospodarcza
Administracja

8

8

8

8

20

21

20

21

Kapelani Szpitalni

2

2

2

2

Ośrodek Terapii Uzależnień
OGÓŁEM

9

11

2

2

144

145

50

50

12

12

1

1

15

15

22

23

88

92

314

321

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
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Etaty określone w tabeli jako inne oznaczają: rejestratorki, sekretarki medyczne, kierowników
komórek, dietetyczki, techników medycznych (technik analityki medycznej, technik eletroktroradiologii,
technik farmaceutyczny etc), opiekuna oraz ratownika medycznego pracowników technicznych, a także
wszystkich pracowników administracji. Stanowiska kierownicze w ramach powyższego zestawienia
obejmują:
 Dyrektora, Zastępcę dyrektora ds. opieki zdrowotnej, Głównego Księgowego,
 Zastępców Ordynatorów – 1,
 Oddziałowe – 9,
 Kierowników innych komórek organizacyjnych – 14.

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego SP ZOZ – Szpital im. dr. Józefa Dietla
przejął Małopolski Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Sączu (obecnie Ośrodek
Profilaktyki i Terapii Uzależnień), świadczący usługi medyczne w zakresie terapii uzależnień dla
pacjentów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. W związku z powyższym jest on
jednostką organizacyjną Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. W jego strukturze znajdują się cztery
komórki organizacyjne:
 Poradnia Terapii Uzależnień,
 Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla dzieci i młodzieży,
 Poradnia Terapii Uzależnienia w Krynicy-Zdroju.
Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnionych członków ich rodzin. W 2019 roku
udzielono 10 568 porad, w tym:




1 052 porad lekarza psychiatry,
5 527 porad innego terapeuty (psycholog, psychoterapeuta, specjalista i instruktor
psychoterapii uzależnień),
3 989 sesji psychoterapii indywidualnej
Tabela 15. Liczba porad udzielona w poszczególnych poradniach
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2019 roku

Poradnia

Liczba porad
Ogółem

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
dla dzieci i młodzieży

Poradnia Terapii Uzależnienia
w Krynicy-Zdroju

8 022

Lekarskich

816

Innego terapeuty

4 360

Sesji psychoterapii indywidualnej

2 846

Ogółem

1 609

Lekarskich

189

Innego terapeuty

545

Sesji psychoterapii indywidualnej

875

Ogółem

937

Lekarskich

47

Innego terapeuty

622

Sesji psychoterapii indywidualnej

268

RAZEM

10 568

Źródło: SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
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W roku ubiegłym zarejestrowane w Ośrodku były 939 osoby, z czego:


613 osób uczestniczyło w psychoterapii indywidualnej,



400 osób uczestniczyło w psychoterapii grupowej.

Jedna osoba może uczestniczyć w psychoterapii grupowej, jak i indywidualnej stąd suma
osób uczestniczący w psychoterapii indywidualnej i grupowej może być wyższa niż ogólna liczba
osób zarejestrowanych w Ośrodku.
Tabela 16. Liczba osób uczestniczących w psychoterapii w poszczególnych poradniach
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2018-2019
Poradnia

Liczba

Rodzaj psychoterapii
2018 r.

2019 r.

indywidualna

418

462

grupowa

253

245

Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
dla Dzieci i Młodzieży

indywidualna

102

102

grupowa

87

129

Poradnia Terapii Uzależnienia
w Krynicy-Zdroju

indywidualna

30

49

grupowa

14

26

904

1 013

Poradnia Terapii Uzależnień

RAZEM

Źródło: SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ponadto realizował w 2019 roku następujące zadania:



zadanie pn. „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami
behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych;



program staży klinicznych dla osób będących w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień
finansowane przez uczestników staży.
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1.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Jako powiatowa jednostka organizacyjna Zakład rozpoczął działalność w dniu
1 kwietnia 2000 roku. Decyzją Rady Powiatu Nowosądeckiego został wydzielony ze struktur SP ZOZ
Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz SP ZOZ Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju, a następnie połączony w jedną samodzielną jednostkę. Główna stacja Pogotowia
została zlokalizowana w Nowym Sączu (gdzie stacjonowały 2 karetki specjalistyczne – jedna
podstawowa oraz jedna transportowa) natomiast w Krynicy-Zdroju utworzono filię (karetka
specjalistyczna, karetka podstawowa oraz karetka transportowa).
Od początków swej działalności Pogotowie Ratunkowe ściśle współpracowało z Kolumną
Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu, na której spoczywała odpowiedzialność zapewnienia
taboru sanitarnego. W lipcu 2001 roku nastąpiło połączenie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu.
Organem założycielskim połączonego zakładu pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest Powiat Nowosądecki.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą i działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Celem jego działania jest podejmowanie medycznych czynności ratunkowych
polegających na udzielaniu przez jednostki systemu świadczeń zdrowotnych w warunkach
pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest
dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu – Zespoły
Ratownictwa Medycznego specjalistyczne i podstawowe, na świadczenie których została zawarta
umowa z płatnikiem środków publicznych w ramach Umowy Współrealizacji. Rodzaj i liczbę
jednostek systemu określa Wojewoda Małopolski w „Wojewódzkim planie działania systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego” na terenie województwa małopolskiego.
Punktem przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, ustalania priorytetów i niezwłocznego
dysponowania zespołów ratownictwa medycznego w razie wystąpienia stanu nagłego zagrożenia
zdrowotnego, dla całego rejonu operacyjnego jest Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna Nr 2
w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Numerem alarmowym, na który
kierowane są zgłoszenia o wystąpieniu zdarzenia nagłego jest numer 999 – obsługiwany przez
Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną, a także numer 112 – obsługiwany przez Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Zlecenia na wykonanie transportu sanitarnego od
podmiotów, z którymi Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarło umowy na ten zakres usług, a także
od osób fizycznych przyjmuje osoba zatrudniona na stanowisku ds. transportu sanitarnego
w SP ZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym pod numerem telefonu 18/442-22-22 lub
508-062-592.
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TABOR SANITARNY I RATOWNICZY
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 25 ambulansami. Główna stacja Pogotowia
mieści się w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15. Ponadto na terenie całego Powiatu zostało
utworzonych 9 podstacji, zlokalizowanych w następujących miejscowościach:








Łącko,
Łososina Dolna,
Grybów,
Stary Sącz,
Nawojowa,





Rytro,
Korzenna,
Piwniczna-Zdrój,
Krynica-Zdrój.

Rysunek 3. Rozmieszczenie podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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NOWY SPRZĘT MEDYCZNY
Dzięki staraniom władz Powiatu, Posłów oraz samorządów gminnych w 2019 roku udało się
pozyskać środki finansowe na zakup aż trzech ambulansów wyposażonych w nowoczesny sprzęt
medyczny. Karetki zostały przeznaczone do pracy w systemie Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Dzięki dokonanej inwestycji tabor samochodowy jednostki został znacznie
odmłodzony, co jest niezwykle ważne mając na uwadze fakt, iż średni czas eksploatacji
posiadanych pojazdów wynosił ok. 6 lat.
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu w 2019 roku przyznało również dotację na zakup
urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Urządzenie to jest doskonałym wsparciem
działań ratowniczych podczas prowadzonych reanimacji przez dwuosobowe obsady ZRM.

Tabela 17. Karetki zakupione dla SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Wysokość
przyznanej dotacji
celowej

Wkład SPZOZ
SPR

Źródło finansowania

Termin realizacji

Urządzenie do mechanicznej
kompresji klatki piersiowej

50 000 zł

2 617,60 zł

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

31 październik 2019 r.

Ambulans sanitarny typu C
z pełnym wyposażeniem
medycznym

582 020 zł

15 414,46 zł

Małopolski Urząd
Wojewódzki

31 grudzień 2019 r.

Ambulans sanitarny typu C
z wyposażeniem medycznym

400 000 zł

49 314,63 zł

Ministerstwo Zdrowia

31 grudzień 2019 r.

260 000 zł

79 890,24 zł

Typ karetki

Ambulans sanitarny typu B
z noszami transportowymi

Małopolski Urząd
Wojewódzki
Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu
Gmina Nawojowa
Gmina Grybów
Miasto i Gmina
Piwniczna- Zdrój
Gmina Podegrodzie
Miasto Nowy Sącz
Spółdzielnia Pracy
„MUSZYNIANKA”
Fundacja Collegium
Progressus

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

97

31 grudzień 2019 r.

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Promocja i ochrona zdrowia

Świadczenia zdrowotne w SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez
14 Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym:


2 zespoły specjalistyczne typu S, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
a) lekarz systemu,
b) pielęgniarka systemu,
c) ratownik medyczny,
d) kierowca ambulansu – w przypadku, gdy żaden z w/w członków zespołu nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Zespoły specjalistyczne wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków i materiałów
medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami.


Dwanaście zespołów podstawowych, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
a) pielęgniarka systemu,
b) ratownik medyczny,
c) kierowca ambulansu – w przypadku, gdy żaden z w/w członków zespołu nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
Spośród podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego:
a) 10 jest dwuosobowych, w tym:
 4 Zespoły całodobowe,
00
00
 3 Zespoły świadczące usługi od godziny od godziny 7 do godziny 23 ,
00
00
 3 Zespoły świadczące usługi od godziny od godziny 7 do godziny 19
b) 2 są trzyosobowe (wszystkie całodobowe).
Zespoły podstawowe ratownictwa medycznego wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw

leków i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami.

Ponadto Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje dwoma zespołami transportu
sanitarnego, do których zadań należy wykonywanie przewozu chorych, którym stan zdrowia nie
pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji. W skład w/w zespołów wchodzą:
a) w zespole specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia
życia – pielęgniarka lub ratownik medyczny, a w sytuacjach szczególnych również
lekarz,
b) w zespole transportu sanitarnego – ratownik medyczny/pielęgniarka oraz kierowca.
Podstawowe wyposażenie zespołów transportowych zostało określone w polskich normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789+A2:2015-01). Zespół
specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia życia posiada
wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków zgodny z wymogami określonymi dla zespołu
typu specjalistycznego.
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Wyszczególnienie funkcjonujących Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego
Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz obszar ich działania przedstawia poniższa tabela:
Tabela 18. Rodzaj i zakres działalności Zespołów Ratownictwa Medycznego

L.P.

Kryptonim zespołu/
miejsce stacjonowania

Rodzaj ZRM

1.

K02 21
Nowy Sącz

specjalistyczny

2.

K02 27
Krynica-Zdrój

specjalistyczny

3.

K02 44
Nowy Sącz

podstawowy

4.

K02 52
Krynica Zdrój

podstawowy

K02 54
Grybów
K02 60
Łącko
K02 56
Łososina Dolna
K02 50
Nowy Sącz

podstawowy

9.

K02 46
Nawojowa

podstawowy

10.

K02 48
Rytro

podstawowy

11.

K02 58
Korzenna

podstawowy

12.

K02 64
Piwniczna-Zdrój

podstawowy

13.

K02 84
Stary Sącz

podstawowy

14.

K02 86
Stary Sącz

podstawowy

5.
6.
7.
8.

podstawowy
podstawowy
podstawowy

Zakres działalności
Nowy Sącz - miasto 126201 1; Chełmiec - gmina 121002 2;
Łososina Dolna - gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem - gmina 121003 2; Korzenna - gmina 121006 2;
Grybów - miasto 121001 1; Grybów gmina - 121004 2;
Kamionka Wielka - gmina 121005 2
Krynica-Zdrój - miasto 121007 4; Krynica-Zdrój - gmina 121007 5;
Łabowa - gmina 121008 2; Muszyna - miasto121011 4;
Muszyna - gmina 121011 5; Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5
Nowy Sącz - miasto 126201 1; Stary Sącz - miasto 121016 4;
Stary Sącz - gmina 121016 5; Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5; Rytro - gmina 121015 2
Krynica-Zdrój - miasto 121007 4; Krynica-Zdrój - gmina 121007 5;
Łabowa - gmina 121008 2; Muszyna - miasto121011 4;
Muszyna - gmina 121011 5; Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5
Grybów - miasto 121001 1; Grybów gmina - 121004 2;
Korzenna - gmina 121006 2
Łącko - gmina 121009 2; Podegrodzie - gmina 121014 2
Łososina Dolna - gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem - gmina 121003 2
Nowy Sącz - miasto 126201 1; Chełmiec - gmina 121002 2;
Kamionka Wielka - gmina 121005 2; Nawojowa - gmina 121012 2
Nowy Sącz - miasto 126201 1; Stary Sącz - miasto 121016 4;
Stary Sącz - gmina 121016 5; Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5; Rytro - gmina 121015 2;
Nawojowa - gmina 121012 2
Stary Sącz - miasto 121016 4; Stary Sącz - gmina 121016 5;
Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4; Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5;
Rytro - gmina 121015 2
Łososina Dolna - gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem - gmina 121003 2;
Korzenna - gmina 121006 2
Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4; Piwniczna-Zdrój gmina 121013 5;
Rytro - gmina 121015 2;
Muszyna - gmina 121011 5 /miejscowość: Żegiestów/
Stary Sącz - miasto 121016 4; Stary Sącz - gmina 121016 5;
Podegrodzie - gmina 121014 2; Łącko - gmina 121009 2;
Chełmiec - gmina 121002 2
Stary Sącz - miasto 121016 4; Stary Sącz - gmina 121016 5; Podegrodzie
- gmina 121014 2;
Łącko - gmina 121009 2; Rytro - gmina 121015 2;
Piwniczna-Zdrój - miasto 121013 4; Piwniczna-Zdrój - gmina 121013 5;
Nawojowa - gmina 121012 2;

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
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Poniższa tabela przedstawia rozmieszczenie Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie
Powiatu Nowosądeckiego z uwzględnieniem rodzaju Zespołu oraz godzin funkcjonowania.

Tabela 19. Zespoły Ratownictwa Medycznego
Miejsca stacjonowania
ZRM

Rodzaj ZRM

Godziny funkcjonowania ZRM

Skład osobowy

1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy
1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Całodobowy
Całodobowy

3-osobowy
3-osobowy
2-osobowy

1 zespół transportowy
1 zespół transportowy

Całodobowy
Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy
2-osobowy

Krynica-Zdrój

1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Od godz. 7:00 do 23:00

3-osobowy
2-osobowy

Łącko

1 ZRM Podstawowy

Całodobowy

2-osobowy

Łososina Dolna

1 ZRM Podstawowy

Grybów

1 ZRM Podstawowy

Stary Sącz

1 ZRM Podstawowy
1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy
2-osobowy

Nawojowa

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy

Rytro

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 23:00

2-osobowy

Korzenna

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 23:00

2-osobowy

Piwniczna-Zdrój

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy

Nowy Sącz

Całodobowy

Całodobowy

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

UDZIELONA POMOC MEDYCZNA
W 2019 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
udzieliły 21 270 świadczeń medycznych, z czego 17 244 dotyczyło zachorowań, natomiast 4 026
wypadków. Spośród podanej liczby w 5 535 wyjazdach udział brały zespoły specjalistyczne,
natomiast w 15 735 zespoły podstawowe.
Tabela 20. Pomoc medyczna udzielona przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w latach 2018-2019
Pomoc medyczna udzielona przez SPR

Liczba udzielonych świadczeń medycznych

Liczba interwencji ZRM

Rodzaj

Ogółem
Zachorowania
Wypadki
Ogółem
Specjalistyczny ZRM
Podstawowy ZRM

2018 r.

2019 r.

21 442
17 430
4 012
21 442
6 118
15 324

21 270
17 244
4 026
21 270
5 535
15 735

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Tabela 21. Pomoc medyczna udzielona przez poszczególne Zespoły Ratownictwa Medycznego
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2019 roku
Zespoły Ratownictwa Medycznego

Roczna liczba
wyjazdów w 2019

Średnia dobowa liczba
wyjazdów

Godziny pracy
ZRM

K02 21 - S Nowy Sącz

2979

8,16

24 h

K02 44 - P Nowy Sącz

3123

8,56

24 h

K02 50 - P Nowy Sącz

3164

8,67

24 h

K02 27 - S Krynica-Zdrój

1413

3,87

24 h

K02 86 - P Stary Sącz

1665

4,56

24 h

K02 54 - P Grybów

1622

4,44

24 h

K02 60 - P Łącko

1212

3,32

24 h

K02 56 - P Łososina Dolna

1188

3,25

24 h

K02 52 - P Krynica-Zdrój

1085

2,97

16 h

K02 48 - P Rytro

715

1,96

16 h

K02 58 - P Korzenna

1017

2,79

16 h

K02 46 - P Nawojowa

908

2,49

12 h

K02 64 - P Piwniczna Zdrój

445

1,22

12 h

734
21270

2,01

12 h

K02 84 - P Stary Sącz
Ogółem:

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
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Wśród zadań realizowanych przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe znajduje się transport
sanitarny chorych. Wykonywany jest on nieodpłatnie, odpłatnie (na warunkach określonych
w zawartych umowach) na zlecenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz na
zlecenie innych zainteresowanych w tym również osób fizycznych. Zasady wykonywania przewozu
pacjentów transportem sanitarnym w POZ (na zlecenie lekarza POZ) i częściowej odpłatności przez
pacjenta reguluje zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej. Całkowicie odpłatne świadczenie transportu sanitarnego
wykonywane jest na rzecz pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne oraz dla osób fizycznych zgłaszających wniosek o wykonanie tej usługi. Poniżej zamieszona
Tabela przedstawia ilość wykonanych transportów sanitarnych w 2019 roku dla SPZOZ – Szpitala
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju oraz w ramach zawartych umów z uwzględnieniem liczby
kilometrów:
Tabela 22. Transport sanitarny wykonywany przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w latach 2018-2019
Wykonywany transport sanitarny w 2019 roku

2018 r.

2019 r.

Liczba wykonanych
transportów sanitarnych
dla SPZOZ Szpitala w
Krynicy-Zdroju

177

184

Liczba kilometrów wykonanych
transportów sanitarnych dla SPZOZ
Szpitala w
Krynicy-Zdroju

Liczba wykonanych
transportów sanitarnych
w ramach umów w

2 260

2 437

Liczba kilometrów wykonanych
transportów sanitarnych w ramach
umów

2018 r.

2019 r.

21 464 km

22 101 km

77 950 km

87 226 km

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych
przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

STAN ZATRUDNIENIA
Podstawową grupę zatrudnienia w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu stanowią osoby wykonujące zawody medyczne, pracujące w oparciu o umowę o pracę oraz
w związku ze specyfiką udzielanych świadczeń w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego
i godzin funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego. W SPZOZ – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu zatrudnione są również osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne
zawarte w drodze Konkursu ofert, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej. Przedmiotowe umowy zawierane są z ratownikami medycznymi,
ratownikami medycznymi z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz
pielęgniarkami systemu. W ramach umów cywilno-prawnych świadczą swoje usługi również
lekarze systemu – obecnie Sądeckie Pogotowie Ratunkowe nie posiada żadnego lekarza
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym
obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 23. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2019 roku
Grupa zawodowa

Ogółem pracownicy etatowi
Pielęgniarki
Ratownicy medyczni
Ratownicy medyczni z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych
Kierowcy
Pracownicy obsługi, w tym: mechanicy, diagności,
pracownicy ds. utrzymania ciągłości pracy zakładu,
sprzątaczki
Samodzielne stanowiska pracy oraz administracja
Ogółem umowy cywilno-prawne
Umowy cywilno-prawne - tzw. kontrakty
Umowy cywilno-prawne - zlecenia

Stan na 01-01-2019 r.

Stan na 31-12-2019 r.

161
6
68

150
5
61

43

47

5

5

13

9

26
52
44
8

23
50
39
11

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

1.4. Dyżury aptek na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Realizacją zadania zajmuje się Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu. W świetle art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo
farmaceutyczne Rada Powiatu Nowosądeckiego rok rocznie w drodze uchwały określa rozkład
godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, po zasięgnięciu opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu Powiatu i Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W roku 2019 w przedmiotowym zakresie zastosowanie miała Uchwała nr 10/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2019 roku
(zmieniona uchwałą nr 51/V/19 z dnia 29 marca 2019 roku).
Przygotowując rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na
terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta Grybów i Gminy Grybów na rok
2019, wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności, dążąc do optymalnego zaspokojenia
oczekiwań społeczności lokalnej. Rozkład dostosowano do bieżących, codziennych potrzeb
ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych
warunkach, jak i te nadzwyczajne, szczególne, których częstotliwość występowania nie sposób
przewidzieć.
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Zgodnie z powyższą uchwałą w roku 2019 ustalono dyżury aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Gminy Krynica-Zdrój, Miasta i Gminy
Stary Sącz oraz Miasta Grybów i Gminy Grybów. Konieczność ustalenia wykazu dyżurów aptek
w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy uzasadniona jest zapotrzebowaniem na tego
rodzaju świadczenia, zgłaszane odpowiednio przez samorządy gminne. Ustalone dyżury w porze
nocnej rozpoczynały się od godziny zamknięcia najdłużej działającej apteki w danej gminie, celem
zachowania ciągłości w dostępie do usług aptekarskich. W święta i inne dni wolne od pracy dyżury
pełnione były przez całą dobę.
Przyjęta przez Radę Powiatu Nowosądeckiego zasada równego podziału obowiązku pracy
przez apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Nowosądeckiego stanowi realizację zasady
solidarnego uczestnictwa wszystkich aptek z danej gminy/miasta w realizacji powinności pełnienia
dyżurów w terminach wyznaczonych w uchwale. W roku 2019 dyżury pełnione były zgodnie
z poniższą tabelą:
Tabela 24. Dyżury aptek w 2019 roku
Gmina

Dyżur

Uwagi

Gmina Krynica-Zdrój

Dyżury
pełnione
w
cyklu Zgodnie z utrwalonym i od wielu lat przyjętym
tygodniowym w porze nocnej od zwyczajem dyżury w porze nocnej, w niedzielę,
godz. 22.00 do godz. 8.00
święta i inne dni wolne od pracy w Krynicy-Zdroju
pełniły solidarnie wszystkie apteki ogólnodostępne
tam działające. Opracowany wykaz był kontynuacją
roku poprzedniego. W wykazie dyżurów ujęto 6
aptek pełniących dyżur kolejno po sobie.

Miasto i Gmina Stary Sącz

Dyżury
pełnione
w
cyklu
tygodniowym w porze nocnej (od
niedzieli do niedzieli) od godz.
20.00 do godz. 8.00 rano
z wyjątkiem świąt i innych dni
wolnych od pracy, kiedy dyżur
pełniony będzie przez całą dobę.

Opracowany wykaz dyżurów był kontynuacją roku
poprzedniego. W wykazie dyżurów ujęto 7 aptek
pełniących dyżur kolejno po sobie (od 24 lutego –
6 aptek: 1 z aptek ujętych w wykazie zawiesiła
działalność).

Miasto Grybów

Dyżury
pełnione
w
cyklu
tygodniowym w porze nocnej (od
poniedziałku do poniedziałku) od
godz. 18.00 do godz. 8.00 rano
z wyjątkiem świąt i innych dni
wolnych od pracy, kiedy dyżur
pełniony będzie przez całą dobę.

W 2019 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego
ustaliła wspólne dyżury aptek w porze nocnej,
w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy na
terenie: Miasta Grybów i Gminy Grybów. Niniejsze
działanie podyktowane było zapotrzebowaniem na
tego rodzaju usługi w systemie całodobowym,
zgłaszanym przez Burmistrza Miasta Grybów
i Wójta Gminy Grybów. Opracowany wykaz
dyżurów na rok 2019 był kontynuacją roku
poprzedniego. W wykazie dyżurów ujęto 7 aptek
pełniących dyżur kolejno po sobie.

Gmina Grybów

Źródło: Opracowane przez Zespól Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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1.5. Programy profilaktyczne
W 2019 roku w ramach zadań statutowych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, głównie
dotyczących promowania zdrowego stylu życia, propagowania aktywnych form wypoczynku,
profilaktykę zachorowań wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego zrealizowano:




zadanie z zakresu zdrowia publicznego: „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka
osteoporozy”, w ramach którego wykonano 160 pakietów badań dla mieszkańców
Powiatu Nowosądeckiego – badanie densytometryczne jednego odcinka anatomicznego
oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH),
współfinansowano organizację konferencji pod hasłem: „Przeciwdziałanie uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży”.
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2. Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –

Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych
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2.1. Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

ul. J. Kilińskiego 72a
33-300 Nowy Sącz

Dom Pomocy Społecznej
w Zbyszycach

Zbyszyce 12
33-318 Zbyszyce

Dom Pomocy Społecznej
w Muszynie

ul. Zielona 26
33-370 Muszyna

Dom Pomocy Społecznej
w Klęczanach

Klęczany 169
33-394 Klęczany

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Zbyszycach

Zbyszyce 12
33-318 Zbyszyce

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Muszynie

ul. J. Piłsudskiego 119
33-370 Muszyna

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Nawojowej

ul. Podkamienne 10
33-335 Nawojowa

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka
w Klęczanach

Klęczany 239
33-394 Klęczany
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Rysunek 4. Zasoby instytucjonalne Powiatu Nowosądeckiego realizujące politykę społeczną.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji
i Wspierania Organizacji Pozarządowych
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Wykres 2. Środki wydatkowane w Powiecie Nowosądeckim na szeroko rozumianą pomoc społeczną (PCPR)
w latach 2018-2019

2019 rok

zł28 313 898,24

2018 rok

25 567 646,26 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Tabela 25. Środki wydatkowane w Powiecie Nowosądeckim na szeroko rozumianą pomoc społeczną (PCPR)
w latach 2018-2019

Pomoc społeczna
852
Polityka Społeczna
853
Wsparcie rodzin
855
PFRON
w tym:
 Zadania ustawowe
 Program Aktywny
Samorząd
 Program Wyrównywania
różnic miedzy regionami
 Program Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w
wyniku żywiołu
Razem

Plan 2018 roku

Wykonanie
w 2018 roku

Plan 2019 roku

Wykonanie
w 2019 roku

14 234 288 zł

14 182 240,48 zł

15 568 480 zł

15 507 981,52 zł

1 339 354 zł

1 176 895,76 zł

1 471 384 zł

1 418 876,73 zł

4 823 688 zł

4 751 925,90 zł

5 041 286 zł

4 800 746,51 zł

5 456 584,12 zł

5 456 584,12 zł

6 586 293,48 zł

6 586 293,48 zł

5 139 725 zł
283 921,46 zł

5 139 725 zł
283 921,46 zł

5 619 030 zł
555 636,31 zł

5 619 030 zł

32 937,66 zł

404 427,17 zł

0 zł

0 zł

7 200 zł

7 200 zł

25 853 914,12 zł

25 567 646,26 zł

28 667 443,48

28 313 898,24

32 937,66 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

109

555 636,31 zł
404 427,17 zł

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Pomoc Społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Koordynacją zadań z zakresu omawianego obszaru zajmuje się Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu (PCPR). PCPR realizuje zadania z zakresu administracji rządowej,
wykonywane przez powiat, jak i zadania własne powiatu.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny Poradnictwa
Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

PIECZA ZASTĘPCZA
Jednym z zadań Powiatu Nowosądeckiego jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Sączu zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie
z wymogami ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powiat opracował
i realizował w 2019 roku w powyższym zakresie Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2018-2020, który został przyjęty uchwałą Nr 317/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku (OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE
31 RAPORTU).

W roku 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 114 rodzin
zastępczych, w których wychowywało się 189 dzieci, w tym 3 rodziny zastępcze nie pobierały
świadczeń.
W rodzinach spokrewnionych, których było 52, wychowywało się 68 dzieci. Rodzin
niezawodowych było 42, w których wychowywało się 70 dzieci. Ponadto funkcjonowały
4 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 14 dzieci i 1 Pogotowie Rodzinne, w którym
przebywało 1 dziecko.
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Tabela 26. Formy pieczy zastępczej oraz liczba umieszczonych w nich dzieci na terenie Powiatu Nowosądeckiego
w latach 2018-2019 (wg stanu na dzień 31 grudnia)
Rodzaj placówki

Rodziny niezawodowe
Rodziny spokrewnione
Rodziny zawodowe
Rodziny Dom Dziecka*
Pogotowie Rodzinne**
Razem

Liczba rodzin

Liczba wychowanków

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

57
58
4
1
120

42
52
4
1
99

96
78
15
1
190

70
68
14
1
153

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

*Rodzinny Dom Dziecka został zlikwidowany w 2018 roku poprzez wypowiedzenie umowy zlecenie Nr 9/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
** Pogotowie Rodzinne zostało utworzone w 2019 roku poprzez zawarcie umowy zlecenie Nr 12/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło kampanie informacyjną w celu
promowania rodzinnej pieczy zastępczej poprzez informacje na tablicach ogłoszeniowych oraz
stronie internetowej PCPR oraz w mediach lokalnych.
Osoby chcące pełnić funkcję rodziny zastępczej były informowane przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o obowiązującej procedurze kwalifikowania kandydatów
oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci, a także dokumentach, jakie należy dostarczyć.
Pracownicy zespołu pieczy zastępczej dokonywali analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W 2019 roku dokonano analizy w 17 rodzinach. W ramach obchodów dnia rodzicielstwa
zastępczego w dniu 16 czerwca 2019 roku został zorganizowany piknik rodzinny dla wszystkich
rodzin zastępczych. Udział w nim wzięły 43 osoby dorosłe oraz 65 dzieci.
Ogółem, w ciągu całego roku 2019, pod opiekę rodzin zastępczych trafiło 27 dzieci.
Jednocześnie z następujących powodów odeszło 36 dzieci:





usamodzielnienie – 14 ,
powrót do rodzin naturalnych – 13,
adopcja – 7,
umieszczenie w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie innego powiatu – 2.

111

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Pomoc Społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

Procentowy udział przyczyn odejścia dzieci z rodzin zastępczych przedstawia poniższy
wykres:
Wykres 3. Przyczyny odejścia dzieci z rodzin zastępczych (%)

36%
Usamodzielnienie
Powrót do rodzin naturalnych
Adopcja
19%

39%

Umieszczenie w RDD na terenie
innego powiatu
6%

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Ogólna kwota wszystkich świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym w 2019 roku
wynosiła 1 878 531,66 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych środków prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 27. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku

Ilość udzielonych świadczeń
2018 r.
2019 r.

Rodzaj świadczenia
Miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

Kwota (zł)
2018 r.
2019 r.

188 dzieci

187 dzieci

1 774 210,96

1 676 969,04

8 dzieci

12 dzieci

2 570

6 200

22 dzieci

15 dzieci

22 600

16 400

12 wychowanków

11
wychowanków

58 930

55 515

Pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków
rodzin zastępczych

18 wychowanków

20
wychowanków

76 138,17

69 061,33

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie
rzeczowej

6 wychowanków

10
wychowanków

9 462

15 770

1 wychowanek

1 wychowanek

0

0

4 rodziny –
48 świadczeń

1 rodzina

38 936,40

2 000

1 982 847,53

1 878 531,66

Dofinansowanie do wypoczynku
Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem
dzieci do rodziny zastępczej
Jednorazowa pomoc pieniężna dla
usamodzielnionych wychowanków rodzin
zastępczych

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych – mieszkanie chronione
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego
Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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Udzielono również pomocy w postaci pracy socjalnej dla 20 wychowanków rodzin
zastępczych oraz 12 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych formach,
takich jak:
 poradnictwo,
 pomoc w pisaniu pism i podań,
 pomoc w realizacji zakupu pomocy rzeczowej,
 załatwianiu spraw bieżących.
W 2019 roku Powiat Nowosądecki realizował 45 porozumień z innymi powiatami w sprawie
zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego – 7 porozumień zostało zawartych w 2019 roku, natomiast 38 to
kontynuacja porozumień zawartych w latach 2004-2018. Ponadto realizowano 18 porozumień
w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Powiatu Nowosądeckiego w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów, z czego 6 zostało zawartych w 2019 roku, natomiast 2 to kontynuacja
porozumień z lat poprzednich.

Tabela 28. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych realizowane w 2019 roku
Czas zawarcia porozumienia
Rodzaj porozumienia

Ilość ogółem

W sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych
powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
W sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Powiatu
Nowosądeckiego w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów

przed 2019 r.

w 2019 r.

45

38

7

18

12

6

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Na terenie
wychowawcze:

Powiatu

Nowosądeckiego

funkcjonują

dwie

placówki

opiekuńczo-

1. Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej –
realizująca zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie
Nowosądeckim na zasadzie powierzenia prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,
2. Dom Dziecka w Klęczanach – stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu
Nowosądeckiego.
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Dom Dziecka w Klęczanach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego,
całodobową, sprawującą opiekę ciągłą nad dziećmi i młodzieżą trwale lub okresowo pozbawioną
opieki własnej rodziny. Placówka zastępuje rodzinę, pełniąc jej podstawowe funkcje w zakresie
opieki i wychowania. Charakter placówki pozwala na prowadzenie dwóch grup, każda liczy
maksymalnie 14 osób (miejsc statutowych jest 28). Wychowankowie to zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat. Dopuszczalne jest umieszczanie dzieci młodszych, jeśli tak
postanowi sąd oraz jeśli sytuacja dotyczy rodzeństwa lub w placówce umieszczona jest matka lub
ojciec małoletniego dziecka. Dopuszczalne jest również przedłużenie pobytu osobom powyżej 18
roku życia w przypadku, kiedy dziecko nie ma możliwości powrotu do rodziny naturalnej, jednak
warunkiem przedłużenia pobytu jest kontynuacja przez dziecko nauki. Placówka ma charakter
otwarty. Warunki, funkcjonowanie i zasady są zbliżone do warunków i zasad panujących w domu
rodzinnym. Wychowankowie są umieszczani w oparciu o postępowanie opiekuńcze, zawsze
z postanowienia Sądu Rodzinnego oraz skierowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu.
Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej (gmina
Krynica-Zdrój) to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św.
Michała Archanioła. Jest to placówka typu socjalizacyjnego, całodobowa, sprawująca opiekę nad
dziewczętami trwale lub okresowo pozbawionymi opieki własnej rodziny. Placówka zastępuje
rodzinę pełniąc jej podstawowe funkcje w zakresie opieki i wychowania. W prowadzonej przez
siostry zakonne mogą przebywać dziewczęta do uzyskania pełnoletniości, a po ukończeniu 18 roku
życia do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Placówka dysponuje 14 miejscami dla dziewcząt. Jej katolicki charakter sprawia, iż przebywające
w niej podopieczne wychowywane są w oparciu o zasady chrześcijańskie.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim łącznie
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 34 dzieci. Liczba wychowanków
w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:
W 2018 roku:
• Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom”,

12 dzieci

 10 dzieci

• Dom Dziecka w Klęczanach.

22 dzieci

 14 dzieci

Wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2019 roku wypłacono
świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 63 339,89 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych
środków prezentuje poniższa tabela:
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Tabela 29. Świadczenia wypłacone wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczym
w latach 2018-2019
Ilość udzielonych świadczeń
(wychowanków)

Rodzaj świadczenia

Kwota

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

jednorazowe świadczenie pieniężne na
usamodzielnienie

3

1

17 348 zł

3 470 zł

pomoc na kontynuację nauki

13

12

60 127,63 zł

58 292,89 zł

pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej

5

1

14 514,97 zł

1 577 zł

91 990,60 zł

63 339,89 zł

Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Na koniec 2019 roku obowiązywało 25 porozumień z 12 powiatami w sprawie umieszczenia
dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
Powiatu Nowosądeckiego. Dochody z tytułu zawartych porozumień wynosiły 706 358,03 zł. Powiat
Nowosądecki zwracał wydatki za umieszczenie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów. Łączny koszt za 2019 rok wyniósł 156 109,87 zł.

Tabela 30. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizowane w 2019 roku
Czas zawarcia porozumienia
Rodzaj porozumienia

Ilość ogółem

W sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z innych
powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
W sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z Powiatu
Nowosądeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów

przed 2019 r.

po 2019 r.

25

10

15

4

0

0

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Program „Rodzina 500+”.
Programem zostało objętych 156 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
(koszt 738 916,04 zł) oraz 40 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (koszt 105 941,
69 zł). Realizowany był także Program „Dobry start 300+”, którym objętych zostało 147 dzieci,
a całkowity koszt zadania wyniósł 45 570 zł.
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KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka, są objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do
którego zadań należy w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym
rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. W przypadku rodzin
zastępczych nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jego zadania wykonuje
organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
W ciągu 2019 roku koordynator pieczy zastępczej pracował z 17 rodzinami, w których
przebywało 35 dzieci.

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN, DZIECI
i OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób
Doświadczających Przemocy udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
i prawna w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami
kryzysowymi. Do zadań Punktu należy:




specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia
określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: psychologiczna i pedagogiczna,
interwencja kryzysowa.

W 2019 roku z pomocy Punktu skorzystało łącznie 65 rodzin będących w sytuacjach
kryzysowych. Spośród tej liczby 27 stanowiły rodziny zastępcze, 14 rodziny uwikłane w przemoc,
24 rodziny w sytuacjach trudnych. Stosunek procentowy udzielonej pomocy dla rodzin i rodzin
zastępczych w 2019 roku został zobrazowany za pomocą poniższego wykresu.
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Wykres 4. Pomoc udzielona w 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego
dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy (%)

Rodziny uwikłane w przemoc

Rodziny zastępcze

Rodziny w sytuacjach trudnych

37%

42%

21%
Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych
i socjalnych osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego znajdującym się w nagłym lub przewlekłym
kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach, świadczona jest
przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (SOIK) na podstawie zawartego
porozumienia pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Miastem Nowy Sącz. Ośrodek zapewnia także
czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego doświadczającym przemocy
w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu SOIK. Na realizacje powyższych zadań Powiat
Nowosądecki na podstawie porozumienia przekazuje dotację celową w wysokości 50 000 zł.
Ogólna liczba udzielonych porad w 2019 roku przez SOIK dla mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego wynosi 2365. Natomiast w ramach interwencji kryzysowej udzielono pomocy
969 mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego, z czego ponad połowa (577 osób) wymagała
natychmiastowej pomocy psychologicznej. Szczegółowy podział udzielonej pomocy został zawarty
w poniższej tabeli.
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Tabela 31. Rodzaj udzielonej pomocy przez SOIK dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w latach 2018-2019
Liczba osób z terenu
Powiatu Nowosądeckiego objętych interwencją kryzysową
L.p.

2018 rok

Nazwa zadania

Ogółem

1.

Udzielenie natychmiastowej pomocy
psychologicznej

526

2.

Udzielenie poradnictwa prawnego

80

3.

Udzielenie poradnictwa socjalnego
Udzielenie innego poradnictwa
specjalistycznego (pedagog, mediator,
specjalista pracy z rodziną, terapeuta
uzależnień)
Udzielenie schronienia do 3 miesięcy
(hostel)
Liczba wszystkich osób, którym udzielono
pomocy w ramach interwencji kryzysowej
Liczba udzielonych porad ogółem dla
mieszkańców Powiatu

0

4.

5.
6.
7.
8.

W tym objęte pomocą
w zakresie przemocy
domowej

2019 rok
Ogółem

W tym objęte pomocą
w zakresie przemocy
domowej

577

74 (ofiary)
15 (sprawców)

48

0

0

0

344

19 (ofiar)
8 (sprawców)

72 (ofiary)
12 (sprawców)
16 (ofiar)
1 (sprawca)
0
19 (ofiar)
12 (sprawców)

431

13
1013

12 (ofiary)
1 (sprawca)
107 (ofiar)
22 (sprawców)

9
969

8 (ofiary)
1 (sprawca)
93 (ofiar)
23 (sprawców)

2 260

2 365

Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy

2 kontakty/ 1 osoba

12 kontaktów/ 6 osób

Grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej
z problemami emocjonalnymi

13 kontaktów/1 osoba

5 kontaktów/3 osoby

Grupa wsparcia dla rodziców z
trudnościami wychowawczymi

26 kontaktów/ 6 osób

13 kontaktów/ 3 osoby

Grupa dla uzależnionych

25 kontaktów/ 7 osób

83 kontakty/ 13 osób

Spotkania nadzorowane

28 kontaktów/7 osób

92 kontakty/14 osób

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem
Nr 1/2003 Starosty Nowosądeckiego z dnia z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie Powołania
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Nowosądeckim.
W skład Zespołu wchodzą co najmniej dwie osoby o specjalności podyktowanej rodzajem
schorzenia, a także celem orzekania określonego przez osobę składającą wniosek. Wszyscy
członkowie posiadają wymagane kwalifikacje. W składzie osobowym Zespołu Orzekającego są
lekarze specjaliści: pediatra, psychiatra, okulista, ortopeda, neurolog, specjalista rehabilitacji
medycznej, lek. chorób wewnętrznych oraz geriatra.
W 2019 roku do Zespołu wpłynęło 2792 wniosków o wydanie orzeczeń, z czego
2405 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz 387 wniosków
o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Miesięcznie wpływało
około 233 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Po rozpatrzeniu powyższych wniosków do końca 2019 roku wydano:
• 2 147 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
• 283 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed
16 rokiem życia,

W 2018 roku:
1850 orzeczeń
340 orzeczeń

•

63 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

39 orzeczeń

•

38 orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,

35 orzeczeń

•

38 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,

28 orzeczeń

•

2 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,

3 orzeczenia

•

17 decyzji

•

58 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku
i zgonu,
37 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu
niestawiennictwa oraz nieuzupełnienia wymaganej dokumentacji
medycznej,

•

10 postanowień o przekazaniu wniosków wg właściwości,

6 postanowień

•

2 decyzje o umorzeniu postępowania.

4 decyzje

Suma rozpatrzonych spraw w 2019 roku wyniosła 2 678.
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Wykres 5. Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności dla osób
przed 16 rokiem życia, jakie wpłynęły do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Wnioski o wydanie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności

Wnioski owydanie orzeczenia o
niepełnosprawności dla osób
przed 16 rokiem życia

Ilość złożonych wniosków

2405

387

Ilość wydanych orzeczeń

2223

348

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

W 2019 roku wydano 539 kart parkingowych (w tym 16 kart opłaconych w 2018 roku
i 523 kart opłaconych w 2019 roku), z czego wniosków o wydanie karty parkingowej dla placówek
było 11, dla osób niepełnosprawnych 528. W 2019 roku wydano 830 legitymacji osób
niepełnosprawnych, w tym 6 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej (692 dla osób
dorosłych i 138 dla dzieci).
W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się średnio 13 razy w miesiącu, co dało
152 posiedzeń w ciągu roku. Miesięcznie Zespół rozpatrywał około 223 wnioski
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Pozwoliło to wydać 2 629 orzeczeń w tym
348 o niepełnosprawności i 2 223 o stopniu niepełnosprawności oraz 58 orzeczeń o umorzeniu
postępowania. Koszt wydania jednego orzeczenia w 2019 roku wyniósł 184,68 zł.
W sytuacji dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej niezbędnej do orzekania, czas
oczekiwania wyniósł 1-2,5 miesiąca, w zależności od specjalizacji lekarza, który był
przewodniczącym składu orzekającego. Brak kompletnej dokumentacji powoduje wydłużenie
oczekiwania do czasu dostarczenia jej przez osobę zainteresowaną. Zespół dokłada wszelkich
starań, aby osoby ubiegające się o orzeczenia, a posiadające je wcześniej, nie traciły ciągłości
wszelkich świadczeń oraz ulg i uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia.
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Tabela 32. Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w latach 2018-2019
Liczba

Rodzaj działania

2018 r.

2019 r.

357

539

4

11

353

528

Ogółem

736

830

Dla osób dorosłych

576

692

Dla dzieci

169

138

Liczba posiedzeń składów orzekających

152

152

Średnia miesięczna ilość posiedzeń składów orzekających
Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
Średnia miesięczna rozpatrywanych wniosków niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
Koszt wydania jednego orzeczenia

13

13

2312

2629

193

219

173,22 zł

184,68 zł

1-2,5 m-ca

1-2,5 m-ca

Liczba wydanych kart parkingowych:
Ogółem
Wnioski o wydanie karty parkingowej dla placówki
Wnioski o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych
Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych:

Średni czas oczekiwania przy kompletnej dokumentacji medycznej

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Dokonując analizy wpływających wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
należy zauważyć, że w 2019 roku na pierwsze miejsce wysuwają się
wnioski złożone w celu ustalenia wskazań do:
W 2018 roku:
27%
1. odpowiedniego zatrudnienia – 22%,
21%
2. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – 18%,
20%
3. zasiłku pielęgnacyjnego – 20%,
4. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
14%
pomocnicze –18%,
10%
5. korzystanie z karty parkingowej – 9%,
6. inne (świadczenia pielęgnacyjne dla opiekuna osoby
8%
niepełnosprawnej, korzystanie z innych ulg i uprawnień (odpis od
podatku, dofinansowanie do działalności gospodarczej, wydanie
legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 8%,
7. korzystanie z innych ulg i uprawnień – 5%.
Wśród wniosków o uznanie dziecka za osobę niepełnosprawną dominują
wnioski o możliwość korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego – 69%.
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Jako przyczynę uznania osoby za niepełnosprawną w 2019 roku na pierwszym miejscu
znalazły się:
W 2018 roku:
31%
1. schorzenia narządu ruchu – 30%,
17%
2. choroby układu oddechowego i krążenia – 17%,
16%
3. choroby neurologiczne – 18%,
14%
4. choroby psychiczne – 11,4%,
7%
5. schorzenia endokrynologiczne/diabetologiczne – 7%,
4%
6. choroby układu moczowo-płciowego – 5%,
3%
7. choroby układu pokarmowego – 4%,
2,5%
8. upośledzenie umysłowe – 2,2%,
1,8%
9. choroby narządu wzroku – 1,4%,
1,6%
10. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 1,8%,
1,3%
11. epilepsja – 1,7%,
0,8%
12. całościowe zaburzenia rozwoju – 0,5%.
Wśród schorzeń dzieci, które stały się podstawą uznania ich za osoby niepełnosprawne na
pierwszym miejscu są:
1. diabetologiczne/endokrynologiczne/dermatologiczne – 17,5%,
18%
2. choroby neurologiczne –9,5%,
14%
3. choroby układu oddechowego i krążenia – 14,5%,
12,6%
4. całościowe zaburzenia rozwojowe – 11,5%,
12,6%
5. narządu ruchu – 11,5%,
12%
6. upośledzenie umysłowe – 10%,
6%
7. zaburzenia psychiczne – 5%,
6%
8. epilepsja – 7%,
5%
9. schorzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 4,5%,
5%
10. choroby układu moczowo-płciowego – 3,5%,
3,8%
11. choroby narządu wzroku – 2%,
3%
12. choroby układu pokarmowego – 3,5%.
2%

Wśród wydanych orzeczeń w 2019 roku najwięcej wydano orzeczeń o zaliczeniu do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (45%), następnie orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności (31%), a najmniej orzeczeń zaliczających do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (24%).
Wydatki Zespołu w 2019 roku kształtowały się na poziomie 494 569,17 zł, z czego
463 484 zł pochodziło z budżetu Wojewody, natomiast 31 085,17 zł pochodziło z budżetu
Powiatu Nowosądeckiego.
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Tabela 33. Źródła finansowania zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w latach 2018-2019
Kwota

Źródło

2018 r.

2019 r.

Dotacja Wojewody Małopolskiego

351 520 zł

463 484 zł

Dotacja Powiatu Nowosądeckiego

56 246 zł

31 085 zł

Razem

407 766 zł

494 569 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej oraz społecznej. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na finansowanie powyższych zadań obrazuje poniższa
Tabela:
Tabela 34. Podział środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2latach 2018-2019
Limit środków

Zadania z zakresu

Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna
Ogółem
Zobowiązania dotyczące kosztów
WTZ
Pozostałe zadania
Razem

2018 r.

2019 r.

516 877,71 zł

234 961,64 zł

4 622 847,29 zł

5 384 068,36 zł

3 485 160 zł

3 800 160 zł

1 137 687,29 zł

1 583 908,36 zł

5 139 725 zł

5 619 030 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wybór zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dokonywany jest na podstawie
rzeczywistego rozeznania potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Decyzje podejmowane są w oparciu o liczbę wpływających wniosków. W roku 2019 środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na niżej podane zadania
zgodnie z:






Uchwałą Nr 49/V/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 roku,
Uchwałą Nr 225/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2019 roku,
Uchwałą Nr 358/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2019 roku,
Uchwałą Nr 88/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 roku,
Uchwałą Nr 393/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2019 roku.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz
z przeznaczonymi na ich realizację kwotami.
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Tabela 35. Limit środków PFRON w 2019 roku w rozbiciu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej

Lp.

Zadanie

Limit środków

Ilość wniosków
złożonych

Ilość wniosków
zrealizowanych

Uwagi

Rehabilitacja zawodowa
1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

100 000 zł

3

3

2.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

125 000 zł

2
(3 stanowisk
pracy)

2
(3 stanowisk
pracy)

…..................

…...............

…................

4 654,20 zł

1

1

5 307,44 zł

1

1

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od tego wynagrodzenia
Finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób
4.
niepełnosprawnych
Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy
dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
5.
niepozostających w zatrudnieniu
Razem:
3.

Średni koszt dofinansowania działalności gospodarczej – 33 333 zł.
Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących
działalności: usługi hotelowe, usługi wydawnicze, usługi
remontowo-budowlane.
Średni koszt 1 stanowiska pracy – 41 666,67 zł.
Dofinansowano stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych –
pomocnik ciastkarza, zakładach usługowych – obsługa pralni,
zakład usług leczniczo- wypoczynkowych-zabiegowe.
Współpracowano z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie odbioru
stanowisk pracy organizowanych przez pracodawców – wystąpiono
2-krotnie z prośbą o odbiór zorganizowanych stanowisk pracy.

Do PUP dla Powiatu Nowosądeckiego wpłynął 1 wniosek osoby
niepełnosprawnej.
Kwota
wydatkowana
szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego (staże) 4 654,20 zł.
Kwota wydatkowana na instrumenty i usługi rynku pracy ze
środków PFRON (staże) – 5 307,44 zł.

234 961,64 zł
Rehabilitacja społeczna

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych

2.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

266 270 zł

393
w tym: 127
opiekunów

269
w tym: 93
opiekunów

526 279,70 zł

133

117

124

Wypłacono dofinansowanie dla 176 osób niepełnosprawnych – na
kwotę 194 920 zł oraz dla 93 opiekunów – na kwotę 71 350 zł.
Średni koszt dofinansowania do udziału w turnusie
rehabilitacyjnym – 989,85 zł.
Wnioski w sprawie przystosowania mieszkań do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności – od osób, które mają problem
w poruszaniu się, oraz dotyczących likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych.
Zrealizowano 117 wniosków: 12 wniosków dla dzieci i młodzieży
(38 061 zł.) oraz 105 dla osób dorosłych (488 218,70 zł). W tych 117
wnioskach były 96 wniosków dla mieszkańców wsi (407 929,75 zł)
oraz 21 dla mieszkańców miast (118 349,95 zł).
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Z tego: 43 wnioski na likwidację barier architektonicznych
(386 968,50 zł. – dostosowanie łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych, podjazdy, dostosowanie węzłów sanitarnych,
dostosowanie wejścia do budynku, platforma pionowa zewnętrzna,
winda zewnętrzna); 65 wniosków dotyczących likwidacji barier
technicznych (126 875zł – dofinansowano zakup łóżek
wspomagających obsługę osoby niepełnosprawnej, foteli i krzeseł
toaletowych, podnośników, urządzeń łazienkowych, schodołazy,
szyny antypoślizgowe; 9 wniosków na likwidację barier w
komunikowaniu na kwotę – 12 436,20 zł (dofinansowano
komputery – laptop, tablet, zestawy „mówik”).

3.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej

3 800 160 zł

6

6
(210
uczestników)

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

6 944,40 zł

15

10

5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

716 414,26 zł

1285

1254

6.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych

28 umów
68 000 zł

44 wnioski

Razem:
Środki finansowe dla Powiatu ogółem:

(1053
uczestników)

OMÓWIENIE NA STRONIE 126 RAPORTU
Dofinansowano zakup: rowerków stacjonarnych, rowerków
trójkołowych, materaców do ćwiczeń, mat do masażu, roweru
tandem.
Dofinansowano głównie zakup: aparatów słuchowych wraz
z wkładkami, systemów wspomagających słyszenie, pampersów,
cewników, worków do moczu, podkładów, balkoników, butów
ortopedycznych, sprzętu stomijnego, protez, materaców
i poduszek
przeciwodleżynowych,
pionizatorów,
wózków
inwalidzkich, fotelików dla dzieci, łusek, parapodii, szkieł
leczniczych, aparatów do bezdechu sennego, gorsetów
ortopedycznych i korekcyjnych, kul łokciowych, rurek
tracheotomijnych, protez piersiowych, podpórek, pończoch
kikutowych, ortez, aparatów tulejkowych itp.
Wpłynęło 12 wniosków od instytucji publicznych oraz 35 wniosków
od instytucji niepublicznych (łącznie 45).
Zawarto 7 umów z instytucjami publicznymi i 21 z instytucjami
niepublicznymi (łącznie 28).
Zorganizowano: warsztaty artystyczne (rękodzieła, kulinarne),
zajęcia sportowe (jazda konna, zajęcia na basenie, zajęcia na
ściance wspinaczkowej), wycieczki krajoznawcze, pobyty
rekreacyjne (baseny termalne), spartakiada sportowa, pobyty
integracyjno-rekreacyjne, wycieczki do teatru.
5 384 068,36 zł
5 619 030 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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W 2019 roku prowadzono ponadto następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:








Doradztwo i poradnictwo – najczęściej dotyczyło:
 zagadnień organizacyjno-prawnych i ekonomicznych, szczególnie dla osób szukających
możliwości stworzenia dla siebie miejsca pracy tzn. podjęcia działalności gospodarczej na
własny rachunek w oparciu o dotację ze środków PFRON;
 przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wyposażenia stanowisk pracy – doradztwo organizacyjnoprawne i ekonomiczne (wymiana informacji, konsultacje);
 problemów pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
(konsultacje dotyczących czasu pracy, warunków pracy itp.);
 tworzenia warsztatów terapii zajęciowej;
 leczenia sanatoryjnego, turnusów rehabilitacyjnych;
 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych;
 orzecznictwa osób niepełnosprawnych;
 informacji o zasadach dofinansowania i dotowania sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i materiałów pomocniczych;
 informacji dotyczących wydawania i użytkowania kart parkingowych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – najczęściej dotyczyła:
 przedstawiania ofert pomocy świadczonej przez Powiat;
 zasad dofinansowania powyższych zadań;
 rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom;
 przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Realizacja Programu Wyrównywanie Różnic między Regionami III (patrz str. 28 Raportu).
Realizacja Programu „Aktywny Samorząd” (patrz na str. 26 Raportu).
Realizacja programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu” (patrz na str. 26
Raportu).

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) są placówkami pobytu dziennego, których zadaniem
jest stworzenie osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Terapia pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności w zakresie czynności życia
codziennego, przygotowując jednocześnie do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Czas
trwania zajęć w warsztatach wynosi 7 godzin dziennie. Uczestnicy Warsztatów prowadzeni są
przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów m. in. psychologa, instruktorów zawodu, pielęgniarki,
czy logopedów. Objęci są również opieką medyczną.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

W 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii
zajęciowej dla 210 uczestników – 5 uczestników podjęło pracę, również 10 osób zostało
skreślonych z WTZ z powodu złego stanu zdrowia. Na funkcjonowanie istniejących WTZ-ów
wydatkowano kwotę 3 800 160 zł. (środki PFRON). Dofinansowanie z innych źródeł to kwota –
422 310 zł, w tym: 340 484,66 zł – środki Powiatu Nowosądeckiego, a 81 825,34 zł – środki innych
powiatów przeznaczone dla uczestników z terenu powiatu gorlickiego, limanowskiego i miasta
Nowy Sącz. Powiat Nowosądecki przekazał do ościennych powiatów dotację celową dla
uczestników WTZ w wysokości – 35 017,61 zł.
Tabela 36. Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Lp.

Siedziba WTZ

Organizator WTZ

1
2
3
4

WTZ w Siołkowej
WTZ w Grybowie
WTZ w Stróżach

5
6

WTZ w Czarnym Potoku
WTZ w Korzennej

WTZ w Gostwicy

Gmina Grybów
Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” Gostwica
Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku
Gmina Korzenna

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Tabela 37. Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 2018-2019
WTZ z terenu Powiatu Nowosądeckiego

2018 r.

210 uczestników – 3 872 380,16 zł
169 uczestników z Powiatu Nowosądeckiego
75 584,16 zł dotacja przekazana dla 41
uczestników zajęć z innych JST

30 uczestników z Powiatu Gorlickiego
9 uczestników z Powiatu Limanowskiego
2 uczestników z Miasta Nowego Sącza

90% – środki z PFRON
3 485 160 zł
10% – środki Powiatów
387 220,16 zł

2019 r.

210 uczestników – 4 222 470 zł
170 uczestników z Powiatu Nowosądeckiego
81 825,34 zł dotacja przekazana dla 40
uczestników zajęć z innych JST

29 uczestników z Powiatu Gorlickiego
9 uczestników z Powiatu Limanowskiego
2 uczestników z Miasta Nowego Sącza

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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90% – środki z PFRON
3 800 160 zł
10% – środki Powiatów
422 310 zł
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Tabela 38. Dofinansowanie Powiatu Nowosądeckiego dla WTZ w ościennych powiatach (2018-2019 r.)

Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego uczęszczający na zajęcia WTZ na terenie
innych Powiatów

2018 r.
18 uczestników

2019 r.
18 uczestników

13 uczestników w Mieście Nowy Sącz

23 972 zł

26 143 zł

1 uczestnik w Powiecie Gorlickim

1 844 zł

2 011 zł

1 uczestnik w Powiecie Nowotarskim

1 844 zł

2 010,67 zł

4 558,58 zł

4 852,94 zł

32 218,58 zł

35 017,61 zł

3 uczestników w Powiecie Tarnowskim
RAZEM

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

2.3. Domy Pomocy Społecznej
Do zadań powiatu należy organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie
w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz
zaspokajają potrzeby bytowe, społeczne i religijne pensjonariuszy na poziomie obowiązującego
standardu. Statut DPS określa organizację i zasady jego działania zakres i poziom świadczonych
usług oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim powyższe zadania realizowały następujące
placówki tego rodzaju:
1. Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
3. Dom Pomocy Społecznej w Muszynie.
Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób przebywających w poszczególnych domach
pomocy społecznej oraz finansowanie placówek.
Tabela 39. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej w latach 2018-2019
Dom Pomocy
Społecznej

Zbyszyce

Klęczany

Muszyna

Liczba mieszkańców
Płeć

2018 r.

2019 r.

Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

116
21
95
68
31
37
68
33
35

122
23
99
68
29
39
66
32
34

Przeznaczenie

dla osób przewlekle
psychicznie chorych
dla osób przewlekle
somatycznie chorych
dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Domy Pomocy Społecznej
w Zbyszycach, Klęczanach i Muszynie
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Tabela 40. Wysokość wydatków poniesionych w latach 2018-2019
przez Domy Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Nowosądeckiego
Dom Pomocy Społecznej

2018 r.

2019 r.

Klęczany

2 869 254,10 zł

3 160 866,01 zł

Muszyna

2 911 358,75 zł

3 154 098,51 zł

Zbyszyce

5 356 661,74 zł

5 878 947,74 zł

11 137 274,59 zł

12 193 912,26 zł

OGÓŁEM

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Domy Pomocy Społecznej
w Zbyszycach, Klęczanach i Muszynie

Tabela 41. Źródła finansowania działalności Domów Pomocy Społecznej
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w latach 2018-2019
Dom Pomocy Społecznej

2018 r.

Klęczany
- dochody własne
- dotacja na zadania własne
- dofinansowanie z budżetu Powiatu
Muszyna
- dochody własne
- dotacja na zadania własne
- dofinansowanie z budżetu Powiatu
Zbyszyce
- dochody własne
- dotacja na zadania własne
- dofinansowanie z budżetu Powiatu
OGÓŁEM
- dochody własne
- dotacja na zadania własne
- dofinansowanie z budżetu Powiatu

2 869 254,10 zł

3 160 866,01 zł

2 491 485,44 zł

2 668 772,48 zł

284 944 zł

315 630 zł

92 824,66 zł

176 463,53 zł

2 911 358,75 zł

3 154 098,51 zł

1 794 516,26 zł

2 043 139,80 zł

942 238 zł

891 944 zł

174 604,49 zł

219 014,71 zł

5 356 661,74 zł

5 878 947,74 zł

2 948 499,29 zł

3 281 686,52 zł

2 060 119 zł

2 105 542 zł

348 043,45 zł

491 719,22 zł

11 137 274,59 zł

12 193 912,26 zł

7 234 500,99 zł

7 993 598,80 zł

3 287 301 zł

3 313 116 zł

615 472,60 zł

887 197,46 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Domy Pomocy Społecznej
w Zbyszycach, Klęczanach i Muszynie
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2.4. Powiatowe Ośrodki Wsparcia
Do zadań powiatu należy organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie
w dziennych ośrodkach wsparcia. Powiatowe ośrodki wsparcia są przeznaczone dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, intelektualnymi i fizycznymi niewymagającymi leczenia szpitalnego,
lecz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przedmiotem ich działalności jest wsparcie
społeczne i aktywizacja uczestników. Nadrzędnym celem ośrodków jest troska o osiągnięcie
maksymalnej samodzielności w pełnieniu ról życiowych i społecznych przez osoby
niepełnosprawne.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim powyższe zadania realizowały następujące
placówki tego rodzaju:
1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie.
Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób przebywających w poszczególnych ośrodkach
wsparcia oraz wysokość wydatków poniesionych przez placówki w latach 2018-2019.
Tabela 42. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania Powiatowych Ośrodków Wsparcia
w latach 2018-2019
Liczba mieszkańców

Ośrodek Wsparcia

Zbyszyce

Muszyna

Płeć

2018 r.

2019 r.

Maksymalna

32

32

Kobiety

15

18

Mężczyźni

17

14

Maksymalna

42

42

Kobiety

21

22

Mężczyźni

21

20

Przeznaczenie

dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, intelektualnymi
i fizycznymi
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, intelektualnymi
i fizycznymi

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Ośrodki Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie.

Tabela 43. Wysokość wydatków poniesionych przez Powiatowe Ośrodki Wsparcia z terenu Powiatu Nowosądeckiego w latach 20182019 (finansowane w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)
Ośrodek Wsparcia

2018 r.

2019 r.

Muszyna

744 566,95 zł

902 166,70 zł

Zbyszyce

579 279,36 zł

679 260,74 zł

Ogółem

1 323 846,31 zł

1 581 427,44 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowe Ośrodki Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie.
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2.5. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej (PZAZ) działa na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów
aktywności zawodowej oraz umowy utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej.
W Zakładzie mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których
stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe oraz autyzm. Na mocy ustawy minimum
70% ogółu zatrudnionych stanowią osoby posiadające stopień niepełnosprawności zaliczane do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z tym że ilość osób posiadająca
umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może przekroczyć 35% ogółu zatrudnionych.
Koszty utworzenia oraz działalności Zakładu są współfinansowane ze środków PFRON,
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, jak również ze środków PFRON –
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (w granicach 80% tych kosztów).
Głównym celem Zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację
zawodową i społeczną, przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc
w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
możliwości, w tym pomoc w zatrudnieniu u innego pracodawcy na otwartym rynku pracy.
Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej Zakład musi przekazać środki uzyskane z tytułu ulg
i zwolnień oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na
zakładowy fundusz aktywności.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej zatrudnia 31 osób
niepełnosprawnych, w tym jedną osobę niepełnosprawną wchodzącą w skald personelu Zakładu.
W placówce zostały uruchomione 3 pracownie:





poligraficzno-fotograficzna: wykonanie m.in. plakatów, ulotek, broszur, wizytówek,
zaproszeń, kalendarzy, nadruków na kubkach, koszulkach oraz innych gadżetach
reklamowych;
hodowlana: obsługa inwentarza żywego, przede wszystkim koni, usługi w zakresie nauki
jazdy konnej i hipoterapii (zatrudnieni instruktorzy);
ogrodnicza: koszenie traw, przycinanie żywopłotów, wykaszanie fos i rowów, produkcja
i sprzedaż warzyw i owoców, w okresie zimowym wykonywanie ozdób świątecznych
i okolicznościowych.
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Ponadto od 2016 roku istnieje świetlica zajęć, pełniąca również funkcję kawiarenki,
w której organizowane są imprezy okolicznościowe oraz pobyt dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym w ramach wycieczek edukacyjnych.

Tabela 44. Źródła finansowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w latach 2018-2019
Kwota
Źródło finansowania

PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego
SODiR: środki PFRON - wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej na poziomie ok.
80%
Budżet Województwa Małopolskiego

2018 r.

2019 r.

518 000 zł

648 000 zł

410 336,54 zł

457 612,96 zł

111 841 zł

128 482 zł

164 995 zł

185 840 zł

139 989,75 zł

267 002,75 zł

Budżet Powiatu Nowosądeckiego:
a) dotacja przedmiotowa
b) dotacja celowa na:
 II etap ogrodzenia na dz. nr 235/12 z przeznaczeniem na
padok dla koni
 Modernizacja pokrycia dachu na budynku stodoły
 Zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z
wyposażeniem
 Zakup przyczepy do przewozu bali
 Zakup prasy belującej



Przeznaczenie
dotacji
wyszczególnione
w Raporcie
o stanie Powiatu
Nowosądeckiego
za 2018 rok
(s.105)

Zakup kosiarki dyskowej

Środki PZAZ tzn. środki wypracowane przez Zakład

382 655,60 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji*

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Jednostki oświatowe
Powiatu Nowosądeckiego

wykaz jednostek na str. 170 Raportu

Jednostki pomocy społecznej
Powiatu Nowosądeckiego

wykaz jednostek na str. 107 Raportu

* Wykaz jednostek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok (dla całego Raportu).

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

REMONTY I INWESTYCJE W BUDYNKACH ADMINISTRACYJNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU
Wydział Administracyjny administruje budynkami biurowymi Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu przy ulicach:





ul. Jagiellońskiej 33
ul. Strzeleckiej 1
ul. T. Kościuszki 3
ul. L. Waryńskiego 1

o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej

–
–
–
–

2 982,00 m²,
1 000,20 m²,
423,60 m²,
902,40 m²,

oraz pomieszczeniami Archiwum Zakładowego w Nowym Sączu oraz w Marcinkowicach.
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W 2019
i planistycznych:

roku

dokonano

następujących

działań

inwestycyjnych,

remontowych

1. W budynku przy ul. Jagiellońskiej:





przystosowano pokój do obsługi klientów w Referacie ds. Usprawnień Kierowania Pojazdami,
wykonano remont fundamentów i ściany zewnętrznej od strony ul. Jagiellońskiej,
wykonano czynności sprawdzające, zgodności i poprawności wykonania robót budowlanych
w ramach remontu fundamentów i ściany zewnętrznej od strony ul. Jagiellońskiej,
wykonano przeglądy techniczne budynku i prace remontowe, w tym związane z usuwaniem awarii.

2. W budynku przy ul. T. Kościuszki 3 (budynek przejęty przez Powiat w 2016 roku):
 wykonano wymianę stolarki zewnętrznej parteru i I. piętra wraz z robotami towarzyszącymi,
 przeprowadzono termomodernizację – Część 2: Roboty budowlane - docieplenie ścian
zewnętrznych i izolacji fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi,
 wykonano przeglądy techniczne budynku i prace remontowe, w tym związane z usuwaniem awarii.

3. W budynku przy ul. L. Waryńskiego 1:
 zamontowano rolety i żaluzje na I. i II. piętrze,


wykonano przeglądy techniczne budynku i inne prace remontowe, w tym związane
z usuwaniem awarii.

4. W budynku przy ul. Strzeleckiej 1:
 wykonano przeglądy techniczne budynku i inne prace remontowe, w tym związane
z usuwaniem awarii.

Tabel 45. Remonty bieżące i wydatki inwestycyjne w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2019 roku
PLACÓWKA

ZAKRES

KWOTA

BIEŻĄCE REMONTY
ul. Jagiellońska 33

ul. L. Waryńskiego 1




Wydział Komunikacji - przystosowanie pokoju do obsługi klientów w
Referacie ds. Usprawnień Kierowania Pojazdami
wykonanie zadania pn. ”Remont fundamentów i ściany zewnętrznej od
strony ulicy Jagiellońskiej budynku Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu”



wymiana rolet i żaluzji na I. i II. piętrze oraz w pomieszczeniu socjalnym

8 840,18 zł
116 252,78 zł

6 909,95 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

ul. T. Kościuszki 3



wymiana stolarki zewnętrznej parteru i I, piętra wraz z robotami
towarzyszącymi
termomodernizacja budynku – Część 2: Roboty budowlane –
docieplenie ścian zewnętrznych i izolacji fundamentów wraz z robotami
towarzyszącymi

Źródło: Opracowane przez Wydział Administracyjny Powiatu Nowosądeckiego
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REMONTY I WYDATKI INWESTYCYJNE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty na łączną kwotę 348 997,22 zł, natomiast
wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 278 230,48 zł. Szczegóły zostały zawarte
w poniższej tabeli.
Tabela 46. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2019 roku
w szkołach Powiatu Nowosądeckiego
PLACÓWKA

ZAKRES

BIEŻĄCE REMONTY

KWOTA

348 997,22zł

LO w Starym Sączu

wymiana rur w kotłowni, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
komputerów szkolnych, konserwacja systemu monitoringu
i sprzętu gaśniczego, remont sekretariatu

13 670,96 zł

LO w Grybowie

położenie tapety natryskowej w budynku LO na I i II piętrze,
malowanie klatek schodowych

9 570,70 zł

ZS w Marcinkowicach

remont pomieszczeń nr 7 i 8 na I piętrze w budynku 1/A „Pałac”,
bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, renowacja parkietu
w pracowni komputerowej

63 830,97 zł

ZSP w Krynicy-Zdroju

konserwacja instalacji, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu
remont dachu budynku szkoły, naprawa kotłów gazowych

41.091,40 zł

ZSP w Starym Sączu

ZS w Łącku

ZSZ w Grybowie

naprawa i konserwacja sprzętu, projektorów, kosiarki, remont
instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetlenia w budynku
przy ul. Daszyńskiego, remont warsztatów mechanicznych przy ul.
Krakowskiej, remont sali gimnastycznej, szatni oraz zaplecza sali
gimnastycznej przy ul. Batorego, remont korytarza w budynku
przy ul. Batorego, remont korytarza I i II, naprawa układu
solarnego budynku ZSP, remont sal lekcyjnych
bieżące naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarki,
komputerów, pralki automatycznej), konserwacja systemu
alarmowego, naprawa automatyki bramy wjazdowej, naprawa
samochodu służbowego, remont sieci komputerowej, naprawa
systemu monitoringu wizyjnego
naprawa,
bieżące
przeglądy
i
konserwacje
sprzętu
(laptopa, kserokopiarki, gaśnic, systemu alarmowego), remont
korytarzy i sal lekcyjnych, wymiana okien w szatniach, kasy
fiskalnej, malowanie linii na hali, prace malarskie, renowacja
parkietu, remont instalacji wodociągowej

129 949 zł

16 441,80 zł

38 463,32 zł

ZSP w Tęgoborzy

malowanie elewacji budynku szkoły i garażu, naprawa bramki
do piłki

19 649,30 zł

ZSP w Nawojowej

usuniecie awarii sieci wodociągowej, drobne naprawy
i konserwacje sprzętu, montaż lamp w salach lekcyjnych, remont
sali bufetowej

16 329,77 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
ZS w Marcinkowicach
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu

rozbudowa
wentylacji
grawitacyjnej
budynku
ZS
w Marcinkowicach
wykonanie wentylacji grawitacyjnej i otworu nawiewnego
w kotłowni szkoły
wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacja podwórka
przy ZSP ul. Daszyńskiego w Starym Sączu”
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ZSP w Krynicy-Zdroju
LO Grybów
LO Stary Sącz

modernizacja kotłowni w budynku ZSP w Krynicy-Zdroju
rozbudowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie

11 795,70 zł

budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły

20 769,80 zł

aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz
projektu fotowoltaniki budynku szkoły
opracowanie kosztorysu i aktualizacji dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku szkoły
utwardzenie terenu przy ZSP w Nawojowej wraz z przebudowa
kanalizacji

ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
ZSP w Nawojowej

36 900 zł

zakup trzech koni

11 070 zł
11 070 zł
48 505,74
39 000 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Tabela 47. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2019 roku
w placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego
PLACÓWKA

ZAKRES

BIEŻĄCE REMONTY
PPPP w Nowym Sączu
PMDK w Starym Sączu
IM w Starym Sączu
ZSiP w Piwnicznej-Zdroju
PZS w Muszynie
ZSP w Nawojowej

212 411,39 zł

naprawa i konserwacja sprzętu, malowanie gabinetu,
sekretariatu i korytarza
remont pomieszczeń na II piętrze, remont instalacji elektrycznej
i remont szatni

10 792,40 zł

remont łazienek w pokojach, wymiana podłóg i malowanie ścian

94 294,71 zł

94 824,78 zł

naprawa palnika olejowego

4 500 zł

remont podłogi w budynku OPP

5 000 zł

naprawy konserwacji sprzętu, malowanie łazienek i pokoi
w internacie, remont oświetlenia
WYDATKI INWESTYCYJNE

IM w Starym Sączu

KWOTA

budowa boiska do gry w piłkę plażową

2 999,50 zł
239 127,43 zł
13 000 zł

IM w Starym Sączu

przygotowanie kosztorysu i aktualizacja projektu do
termomodernizacji
modernizacja wjazdu wraz z wykonaniem parkingu i oświetlenia

IM w Starym Sączu

budowa altany grillowej

27 000 zł

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w PiwnicznejZdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu
Wczasów Dziecięcych

80 000 zł

IM w Starym Sączu

ZSiP w Piwnicznej-Zdroju

1 200 zł
117 927,43 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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REMONTY I INWESTYCJE W PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
W placówkach pomocy społecznej Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzono następujące
remonty oraz inwestycje.
Tabela 48. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2019 roku
w placówkach pomocy społecznej Powiatu Nowosądeckiego

JEDNOSTKA

ZAKRES
Usługi remontowe

Dom Pomocy Społecznej
w Zbyszycach

Remont sanitariatów i łazienek
Naprawa kontenerów oczyszczalni ścieków
Pozostałe remonty bieżące (np. przegląd i
konserwacja instalacji, naprawy sprzętu AGD)
Usługi inwestycyjne
Rozbudowa monitoringu wizyjnego
Usługi remontowe

Dom Pomocy Społecznej
w Klęczanach

Remont łazienek
Remont oczyszczalni ścieków

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Zbyszycach

7 325,88 zł
7 325,88 zł
140 283,68 zł
100 495,72 zł
(80 000 zł z dotacji z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie)
31 980 zł
1 340,70 zł

Naprawa pralnicy, szatkownicy

1 436,63 zł
1 350 zł

Drobne remonty i naprawy sprzętu

3 680,63 zł

Usługi remontowe
Wymiana pokrycia dachowego tarasu
zewnętrznego oraz bramy garażowej
Konserwacja windy zewnętrznej i wewnętrznej

62 025,36 zł
38 937,06 zł
5 783,40 zł

Konserwacja centrali telefonicznej

2 214 zł

Konserwacja instalacji przeciwpożarowej

991,44 zł

Naprawy maszyn i urządzeń
Usługi remontowe
Remont i renowacja drzwi
Naprawa samochodu
Zakupy inwestycyjne

14 099,46 zł
20 375,10 zł
16 000 zł
4 375,10 zł
33 946,81 zł

Zakup serwera komputerowego
Zakup wyposażenia PCPR w tym:

15 900 zł
18 046,81 zł

Klimatyzator ścienny

3 075 zł

Sprzęt komputerowy

9 497,99 zł

Wyposażenie biurowe (telefony)
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

10 646,47 zł

Naprawa instalacji solarnej
Usunięcie awarii windy

Dom Pomocy Społecznej
w Muszynie

KWOTA
97 996,77 zł
76 845 zł
(48 000 zł z dotacji z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie)
10 505,30 zł

739,52 zł

Regały do składnicy akt

3 000 zł

Meble, fotele biurowe

1 734,30 zł

Usługi remontowe

4 962,65 zł

Naprawa sprzętu komputerowego (drukarki, ksero)

990,15 zł

Naprawa instalacji kolektorów słonecznych

2 583 zł

Naprawa samochodów służbowych

988,80 zł

Naprawa wyposażenia PCPR (meble)

290 zł

Naprawa instalacji monitoringu

110,70 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Nowosądeckiego

Okres realizacji:

02.10.2015 r. - 30.09.2019 r.

Wartość:

Cel:

8 484 785 zł
Wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 6 budynków użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego: Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie,
Zespołu Szkół w Marcinkowicach, budynku AB Domu Pomocy Społecznej
w Zbyszycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
ul. Krakowska 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Batorego 27,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:


Zadanie 2: Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
W 2019 roku prowadzono roboty budowlane związane z przebudową instalacji CO, wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, dociepleniem ścian,
odwodnieniem budynku oraz demontażem i montażem instalacji teletechnicznej. Zadanie zostało
zakończone, w dniu 16 września 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót.

WNIOSKI:
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
latach 2014-2020 został zakończony, wszystkie zadania w ramach przedmiotowego projektu zostały
zrealizowane, a następujące wskaźniki projektu osiągnięto w 100%:




Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 6 obiektów (Zespół Szkół Zawodowych
w Grybowie, Zespół Szkół w Marcinkowicach, budynek AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Krakowska 1, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Batorego 27, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nawojowej);
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 obiekt.
Rysunek 5. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2019 ROKU
Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, a także decydują o atrakcyjności terenu
i jakości życia mieszkańców. Poniżej zostały zamieszczone ważniejsze inwestycje zrealizowane
przez Powiat Nowosądecki w 2019 roku.
Nazwa:
Okres realizacji:

Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności w Starym Sączu
01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.

Wartość:

63 678,79 zł

Stan realizacji

Zakończony

W ramach projektu w 2019 roku została wybudowana Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności przy obiekcie
Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. Budowa obiektu mini siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu
obejmowała m. in.:


wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem pod warstwy konstrukcyjne
i fundamenty, wykonanie fundamentów dla urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta, montaż
obrzeży betonowych,
 dostawę i montaż urządzeń siłowni, w tym: biegacz wolnostojący, stepper ruchomy, wahadło,
prostownik pleców, wyciąg górny + wyciskanie siedząc, koła tai chi duże i małe,
 dostawę i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka,
 dostawę i montaż ławek z oparciem, pięciostanowiskowego stojaka na rowery, koszów na śmieci,
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
 nasadzenie zieleni.
W ramach projektu została wybudowana mini siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu przy obiekcie
Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. Zadanie inwestycyjne współfinansowane było ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Dotacja celowa
udzielona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wyniosła 25 000 zł.
Rysunek 6. Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności w Starym Sączu

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa:
Okres realizacji:
Wartość:
Stan realizacji

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej
01.06.2019 r. – 31.12.2019 r.
349 528,18 zł
Zakończony

W 2019 roku zostało przebudowane wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Witosa w Nawojowej w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Remont boiska polegał na wymianie
nawierzchni urazogennych, asfaltowych na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową. W ramach dostosowania
istniejącej nawierzchni asfaltowej wykonano następujący zakres robót:
 przygotowano teren pod inwestycję (w tym przeprowadzono roboty rozbiórkowe
i ziemne, instalację drenarską),
 ułożono nowe obrzeża betonowe z wyrównaniem do rzędnej nowej powierzchni,
 wykonano przepuszczalną warstwę podkładową,
 ułożono warstwę przepuszczalną poliuretanową,
 wykonano warstwę natryskową wraz z malowaniem linii wyznaczających poszczególne pola gry,
 wykonano ogrodzenie boiska o wysokości 6m – piłko chwyty.
Wymiary boiska wielofunkcyjnego to: 22,00m x 44,00m.
Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostały wydzielone pola poszczególnych stanowisk do gry:
 pole do piłki ręcznej,
 pole do siatkówki,
 pole do koszykówki,
 pole do tenisa ziemnego.
Boisko sportowe zostało wyposażone w urządzenia sportowe: bramki, słupki, stojaki do siatkówki, do
tenisa, do koszykówki, do piłki ręcznej. Przy zrealizowanej inwestycji została również umieszczona tablica
informująca o współfinansowaniu inwestycji przez Województwo Małopolskie w ramach projektu MIRS.
Umowa została zawarta w dniu 3 września 2019 r. Roboty budowlane zostały ukończone w wymaganym
zapisami umowy terminie, tj. w dniu 2 listopada 2019 r. Dotacja celowa udzielona przez Województwo
Małopolskie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”
wyniosła 168 000 zł.
Rysunek 7. Boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Naw ojowej

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa:
Okres realizacji:
Wartość:
Stan realizacji

Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Starym Sączu o halę sportową
19.09.2018 r. – 28.08.2019 r.
5 462 576,84 zł
Zakończony

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę hali sportowej przy istniejącym budynku Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. W ramach zadania inwestycyjnego
wybudowano:
a)
halę sportową o wymiarach (bez łącznika i pomieszczeń WC):
 długość 36,1 m,
 szerokość 26,0 m,
 wysokość 7,2 m,
 wymiary poziome ograniczone elementami ścian i widowni 23,55 m x 36,1 m (co umożliwia
rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, badmintona),
 powierzchnia użytkowa 1 122,06 m2,
 kubatura 12 479,00 m3;
b)
zaplecze hali sportowej, na które składają się:
 2 (dwie) szatnie o powierzchni: 15,12 m2, 15,12 m2,
 2 (dwie) toalety o powierzchni: 1,57 m2, 4,63 m2,
 toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni 13,20 m2,
 toaleta dla personelu o powierzchni: 3,69 m2,
 2 (dwie) łazienki o powierzchni: 12,63 m2, 12,67 m2,
 gabinet wf dla nauczycieli, trenerów, instruktorów o powierzchni 7,00 m2,
 pomieszczenie porządkowe o powierzchni 1,98 m2,
 magazyn sprzętu sportowego o powierzchni 30,15 m2;
c)
łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowopowstałą halą sportową o powierzchni:
komunikacja nr 1 - 13,20 m2; komunikacja nr 2 (łącznik) – 60,44 m2.
Dodatkowym elementem obiektu jest widownia – 147 miejsc.
Obiekt został wyposażony w przyrządy gimnastyczne oraz sprzęt sportowy. Wokół niego zastosowano
rozwiązania techniczno-funkcjonalne ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo
i poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niewidzących i niedowidzących. Inwestycja została
dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 660 500 zł.
Rysunek 8. Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa:

Okres realizacji:
Wartość:
Stan realizacji

Przekazanie dotacji celowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności
Zawodowej w Nawojowej w łącznej wysokości 277 000 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie w 2019 roku zakupów
i zadań inwestycyjnych
2019
267 002,75 zł
Zakończony

W ramach otrzymanych dotacji z Powiatu Nowosądeckiego Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w 2019 roku wykonał następujące zadania na łączną kwotę 267 002,75 zł:



modernizacja pokrycia dachowego na budynku stodoły – 151 574,70 zł,
wykonanie ogrodzenia na działce 235/12 z przeznaczeniem na padok dla koni
– II etap – 15 833,03 zł,
 zakup prasy belującej – 22 824,03 zł,
 zakup kosiarki dyskowej – 18 343,43 zł,
 zakup przyczepy (platformy) do przewozu bel – 36 458,88 zł,
 zakup ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem – 21 968,68 zł.
Pozostała kwota dotacji w wysokości 9 997,25 zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu
Nowosądeckiego.

Rysunek 9. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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4.1. Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Sączu (PZD)

ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz

4.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest
wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie
Powiatu Nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
Stan ewidencyjny dróg, mostów i przepustów na terenie Powiatu Nowosądeckiego
przedstawia się następująco:
a. łączna długość dróg powiatowych – 505,3 km, w tym ulic 27,9 km,
b. liczba mostów – 169 szt.,
c. liczba przepustów (pod drogami powiatowymi) – 1 904 szt.
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Rysunek 10. Sieć dróg i drogowe przejścia graniczne w Powiecie Nowosądeckim

–– drogi krajowe
–– drogi wojewódzkie
–– drogi powiatowe

1

2

3

Przejście graniczne
w Piwnicznej-Zdroju
Przejście graniczne
w Leluchowie
Przejście graniczne
w Muszynce

1
3

2

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
związane z transportem i łącznością na terenie Powiatu Nowosądeckiego zamknęły się
w 2019 roku kwotą 33 113 132,43 zł. Spoza budżetu Powiatu pozyskano dofinansowanie
w łącznej wysokości 18 318 093 zł (z tego do realizacji w roku 2019 – 12 721 177 zł), w tym:
a. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości – 6 757 581 zł,
b. z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości – 44 860 zł,
c. z pomocy finansowej gmin oraz Powiatu Gorlickiego w wysokości –
2 481 247 zł,
d. z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości – 427 916 zł,
e. z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości – 8 606 489 zł, w tym do realizacji
w roku 2019 – 3 009 573 zł.
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Wykres 6. Podział środków na realizację zadań PZD pochodzących spoza budżetu
Powiatu Nowosądeckiego w układzie procentowym

Środki z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

46,98%

Środki z budżetu Województwa
Małopolskiego
36,89%

Środki z pomocy finansowej Gmin i
Powiatu Gorlickiego
Środki z subwencji ogólnej budżetu
państwa

2,34%
13,55%

0,24%
Funusz Dróg Samorządowych

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzano w większości
przypadków wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w drodze przetargów
nieograniczonych. Siłami własnymi, tj. przez pracowników służby liniowej Powiatowego
Zarządu Dróg i przez pracowników zatrudnianych okresowo w ramach robót publicznych
wykonywano wszelkie prace związane z doraźnymi naprawami i bieżącym utrzymaniem dróg
i mostów, remontem przepustów, oznakowaniem, montażem barier energochłonnych,
koszeniem traw, ścinaniem poboczy, wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie drogowym,
renowacją rowów, a także remontami chodników.
Prace w zakresie remontów cząstkowych przy użyciu grysów oraz emulsji również
prowadzono we własnym zakresie, co pozwoliło realizować naprawy nawierzchni przez cały
rok (poza okresem zimowym) i na bieżąco usuwać występujące uszkodzenia. Efekty rzeczowe
zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz remontowych to m. in.:
 budowa mostów – 2 obiekty,
(w tym 1 w ramach odbudowy),
 remonty mostów – 2 obiekty,
 nowe nawierzchnie bitumiczne
(remonty) – 15,91 km,
 przebudowa dróg – 1,86 km,
 budowa i remont chodników – 4,85 km
(dodatkowo 0,86 km jako pomoc
rzeczowa gmin),
 budowa kładki – 2 obiekty,
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 sygnalizacja świetlna – 1 kpl.,
doświetlenie przejść dla pieszych – 3 kpl.,
montaż 1 400 mb barier energochłonnych,
renowacja rowów – 62,8 km,
remont nawierzchni grysem i emulsją –
21,04 tys. m2,
oznakowanie poziome – 26,75 tys. m2,
oznakowanie poziome – 960 szt.
(nowe i odnowione).
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OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU:
INWESTYCJE
W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosądeckiego:







przebudowano 1,86 km dróg,
wybudowano 4,38 km chodników (dodatkowo 0,86 km pomoc rzeczowa gmin),
wybudowano 2 kładki dla pieszych,
wbudowano 1 nowy most,
wybudowano sygnalizację (1 kpl.) oraz doświetlenie (3 kpl.) przejść dla pieszych,
wybudowano 3 zatoki autobusowe.

Szczegółowy zakres oraz wartość zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela 49. Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku przez PZD w ramach przebudowy dróg powiatowych oraz
budowy chodników w ciągu dróg powiatowych

Odcinek drogi powiatowej

Wartość zadania

Zakres robót

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

439 778,12 zł
1541K Łącko – Kicznia w km 3+120 –
4+100

1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie –
Męcina w km
2+700 – 3+060

w tym pomoc finansowa
Gminy Łącko
100 000 zł
673 942,54 zł

322 507,98 zł
1523K Łabowa - Łabowiec w km 0+008 –
0+422

w tym pomoc finansowa
Gminy Łabowa
100 000 zł
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Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 980 mb.

Wykonano kompleksową modernizację
drogi w zakresie podbudowy oraz
nawierzchni wraz z poboczami na
długości 500 mb.
Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości ok. 382 mb.
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BUDOWA CHODNIKÓW

370 000 zł
1560 K Wielogłowy – Ubiad
w km 0+501 – 0+833

1551 K Limanowa – Chełmiec
w km 22+032 – 22+407 w miejscowości
Chełmiec

w tym pomoc finansowa
Gminy Chełmiec
185 000 zł
315 000 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Chełmiec
157 500 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości
332 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości
375 mb.

299 306,36 zł
1576K Nowy Sącz – Florynka w km 3+380
– 3+750

1573 K Nowy Sącz – Mystków – Cieniawa
w km 5+127,50 – 5+199,30
w miejscowości Kunów

1580 K Zalesie – Jadamwola – Olszana
w km 13+008 – 13+336 w miejscowości
Olszana

w tym pomoc finansowa
Gminy Kamionka Wielka
149 653 zł
124 290,91 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Chełmiec
62 145 zł
438 867,47 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Podegrodzie
219 433 zł
74 481,88 zł

1547 K w km 1+377,00 – 1+433,45
w miejscowości Brzezna

1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa
w km 4+702,00 – 5+481,00
w miejscowości Mogilno

1576 K Nowy Sącz – Florynka w km
18+692 – 18+907 oraz 19+456 – 19+704
w miejscowości Binczarowa

1565K Niecew – Podole – Górowa w km
2+926 –3+090 w miejscowości
Lipnica Wielka

w tym pomoc finansowa
Gminy Podegrodzie
37 240 zł
716 197,02 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Korzenna
358 097 zł
548 318,20 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Grybów
274 158 zł
141 969,36 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Korzenna
70 980 zł
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Zadanie obejmowało budowę chodnika
na długości 370 mb.

Zadanie obejmowało budowę zatoki
autobusowej wraz z fragmentem
chodnika (ok. 70 mb) i poszerzeniem
jezdni.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości
328 mb wraz z robotami towarzyszącymi
(utwardzenie pobocza).

Zadanie obejmowało budowę zatoki
autobusowe wraz z fragmentem
chodnika (ok. 70 mb).

Zadanie obejmowało budowę chodnika
oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z
odwodnieniem na długości 779 mb oraz
zatoki autobusowej.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem i poszerzeniem
jezdni na odcinku 463 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem i poszerzeniem
jezdni na odcinku 164 mb.
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1572K Grybów – Krużlowa Niżna w km
2+840,00 – 3+410,33 w miejscowości
Siołkowa

1555K Łososina Dolna – Ujanowice –
Młynne w km 3+676,00 – 3+770,00 w
miejscowości Wronowice oraz nr 1553 K
Tęgoborze – Wronowice w km 5+049,30
– 5+075,00

520 983,66 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Grybów
260 491 zł
83 234,38 zł
w tym pomoc finansowa Gminy
Łososina Dolna
41 117 zł
504 552,02 zł

1523K Łabowa – Łabowiec w km 0+008 –
0+422 w m. Łabowa

1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w km 8+472 – 8+829
w miejscowości Rożnów

w tym pomoc finansowa
Gminy Łabowa
265 806 zł
281 272,66 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem/uzupełnieniem jezdni na
odcinku ok. 570 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem oraz
poszerzeniem/uzupełnieniem jezdni na
odcinku ok. 120 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku
ok. 382 mb oraz dokumentację
projektową o wartości 27 060 zł.
Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku
ok. 357 mb.

BUDOWA CHODNIKÓW PRZEZ GMINY KORZENNA i GRÓDEK N/DUNAJCEM
W RAMACH POMOCY RZECZOWEJ

1564K Korzenna - Jasienna –Przydonica
w km 8+477,68 – 8+965,00
w miejscowości Przydonica

1562K Podole Górowa – Łęka
w km 2+822,523 – 3+039,55
w miejscowości Przydonica

1564K Korzenna – Jasienna – Przydonica
w km 8+477,68 – 8+965,00
w miejscowości Przydonica

473 848,15 zł

Gmina Gródek nad Dunajcem

138 105,81 zł

Gmina Gródek nad Dunajcem

235 879,56 zł

Gmina Korzenna

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku
ok. 487 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku
ok. 220 mb.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku
ok. 155 mb.

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano ponadto następujące zadania:
1. Budowa mostu oraz kładek w ciągu dróg powiatowych:
a. most w ciągu drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice
w km 2+641 w miejscowości Moszczenica Niżna o wartości: 986 699,85 zł (w tym
subwencja z rezerwy ogólnej budżetu państwa: 427 916 zł),
b. kładka w ciągu drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko – Obidza w miejscowości
Obidza o wartości: 250 000 zł,
c. kładka w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
w miejscowości Korzenna o wartości: 368 666,37 zł.
2. Wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz dedykowanego oświetlenia na przejściach
dla pieszych (poprawa bezpieczeństwa pieszych):
a. montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice
w miejscowości Świniarsko o wartości: 92 004 zł,
b. montaż oświetlenia na przejścia dla pieszych w ciągach dróg powiatowych:
 Tęgoborze – Chomranice nr 1552 K w miejscowości Tęgoborze,
 Podegrodzie – Mokra Wieś nr 1545 K w miejscowości Podegrodzie,
 Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska nr 1567 K w miejscowości Korzenna
o łącznej wartości: 74 769,06 zł (w tym dofinansowanie z budżetu
Województwa Małopolskiego – 44 860 zł).
3. Zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono ciągnik rolniczy i młot
pneumatyczny do bieżącego utrzymania dróg, a także samochód typu crossover do
nadzoru nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi. Łączna wartość
zakupów inwestycyjnych wyniosła: 296 159 zł. Na wykupy gruntów pod pasy drogowe
wydatkowano kwotę: 245 921,25 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowych w celu przygotowania kolejnych zadań
inwestycyjnych do realizacji za łączną kwotę 427 170 zł (w tym ujęto wydatki, które nie
wygasły z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę 282 385 zł). Wykaz opracowań
projektowych:
a. dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku
Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową
dojazdów (dokumentacja stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki
z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2020 roku),
b. dokumentacja projektowo-budowlane odbudowy przepustu w postaci obiektu
mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1570K Mogilno-Paszyn-Krużlowa
w km 2+118 w miejscowości Paszyn (dokumentacja stanowić będzie podstawę do
ubiegania się o środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w 2020 roku),
c. dokumentacja projektowa odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego
w ciągu drogi powiatowej nr 1564K Korzenna – Jasienna - Przydonica
w km 8+450 w miejscowości Przydonica (dokumentacja stanowić będzie
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5.

6.

podstawę do ubiegania się o środki z budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w latach 2020-2021),
d. dokumentacja projektowo-budowlana przebudowy mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec w km 21+991 wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Jagodową i dojazdami (dokumentacja stanowić będzie
podstawę do ubiegania się o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa
w 2021 roku),
e. dokumentacja projektowo-budowlana przebudowy drogi powiatowej nr 1523K
Łabowa – Łabowiec w km 0+000 – 0+350 w zakresie budowy chodnika wraz
z odwodnieniem i remontem mostu w km 0+052 (w oparciu o w/w dokumentację
w roku 2019 zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie budowy chodnika
oraz przebudowy jezdni),
f. dokumentacja
projektowo-budowlana
przebudowy/rozbudowy
drogi
powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km 0+000 –
5+063 wraz z budową mostu w km 3+758 (dokumentacja stanowić będzie
podstawę do ubiegania się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w latach
2020-2022),
g. koncepcja projektowa przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1450 K Łęki
– Kąty – Dobrociesz w km 0+740 - 2+290 (dokumentacja stanowić będzie
podstawę do ubiegania się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w latach
2020-2022).
Pozostałe działania inwestycyjne obejmujące:
a. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1448K i 1450K w miejscowości
Kąty i Łęki (zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu) o wartości: 12 300 zł
(zadanie dotyczy części robót realizowanych w granicach administracyjnych
Powiatu Nowosądeckiego; główne roboty zostały zrealizowane staraniem i na
koszt Powiatu Brzeskiego),
b. przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa i Rożnów – Zapora w miejscowości Rożnów w zakresie poprawy
organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania – korekta łuków, wyspy oraz poprawa
oznakowania o wartości: 32 000 zł,
c. montaż klimatyzacji wraz z nawiewami grawitacyjnymi w budynku Powiatowego
Zarządu Dróg o wartości: 138 066,33 zł.
Zadanie w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Ptaszkowa-Ptaszkowa w obrębie
wiaduktu kolejowego w miejscowości Ptaszkowa zostało zrealizowane
i sfinansowane w całości ze środków PKP PLK S.A. na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej w latach 2017-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg, który
dodatkowo w 2019 roku zapewnił nadzór inwestorski nad robotami branży drogowej.
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Rysunek 11. Wybrane zadania zrealizowane w ramach wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosądeckiego przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w 2019 roku

Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 1576K
Nowy Sącz – Florynka
w km 3+380 - 3+750

Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1551 K
Limanowa – Chełmiec
w km 22+032 – 22+407
w miejscowości Chełmiec

Budowa chodnika i zatoki
autobusowej w ciągu drogi
powiatowej nr 1570 K
Paszyn – Mogilno – Krużlowa
w km 4+702,00 – 5+481,00
w miejscowości Mogilno

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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REMONTY
W ramach prac zakwalifikowanych jako remonty wykonano łącznie 7,18 km nowych
nawierzchni bitumicznych, 465 mb chodnika z kanalizacją deszczową oraz roboty
towarzyszące na następujących drogach:
Tabela 50. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych w 2019 roku

Odcinek drogi

Wartość
zadania

Zakres robót

1569 K Krużlowa – Korzenna

474 471,30 zł

1560 K Wielogłowy – Ubiad

160 163,71 zł

1566 K Lipnica Wielka – Bukowiec

46 596,40 zł

1576K Nowy Sącz – Florynka
w miejscowości Kamionka Wielka

545 839,36 zł

1544K Chełmiec – Naszacowice

32 446,50 zł

1548K Trzetrzewina – Podrzecze

1 958 564,85 zł

1517K Żegiestów – Szczawnik –Muszyna:
ul. Zazamcze
1555 K Łososina Dolna – Ujanowice –
Młynne
1564K Korzenna – Jasienna – Przydonica
w miejscowości Przydonica
1567K Nowy Sącz – Wojnarowa –
Wilczyska w miejscowości Korzenna
i Wojnarowa

439 390,32 zł

133 977,75 zł
509 863,86 zł
49 126,20 zł

1558K Tabaszowa – Witowice Sklep

22 002,20 zł

1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w miejscowości Rożnów

25 478,20 zł

1503K Florynka – Izby
1528K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka –
Łazy Biegonickie
1551 K Limanowa – Chełmiec

158 951,89 zł
40 000,26 zł
319 979,88 zł

Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 1500 mb
(odcinek drogi w ciągu zadania realizowanego w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych).
Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 280 mb
(odcinek drogi w ciągu zadania realizowanego w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych).
Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 90 mb
(odcinek drogi w ciągu zadania realizowanego w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych).
Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 498 mb. (wartość samych robót 499 839,36 zł,
w wydatkach uwzględniono również dokumentację
projektową o wartości 46 000 zł dla Funduszu Dróg
Samorządowych 2020-2021.
Remont cząstkowy podbudowy oraz nawierzchni
bitumicznej.
Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 2675 mb
(odcinki drogi w ciągu zadania realizowanego w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych).
Roboty towarzyszące (chodnik, odwodnienie na długości
465 mb) o wartości 439 390,32 zł
(roboty towarzyszące w ciągu zadania realizowanego
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych).
2
Wykonanie nawierzchni ścieralnej o pow. 2 537,30 m
(remonty fragmentów nawierzchni o dł. ok. 400 mb).
Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 1350 mb.
Remont cząstkowy nawierzchni w obrębie
remontowanych obiektów mostowych.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na
długości 70 mb.
Remont fragmentu chodnika
(odtworzenie chodnika po przebudowie kanału
deszczowego).
Odtworzenie korpusu drogowego wraz z nawierzchnią
na odcinku ok. 40 mb.
Odtworzenie korpusu drogowego wraz z poboczami na
długości ok. 40 mb.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 277 mb.

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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W ramach wydatków bieżących zrealizowano ponadto następujące zadania:
1. Przeprowadzono remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1567K
Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska:
a. w miejscowości Korzenna – wykonanie kap chodnikowych oraz chodnika,
wymiana poręczy o wartości: 114 333,63 zł,
b. w miejscowości Wojnarowa – wzmocnienie płyty mostu, wymiana izolacji,
odwodnienia, remont chodników oraz wymiana nawierzchni o wartości:
647 245,68 zł (w tym pomoc finansowa Powiatu Gorlickiego – 199 627 zł).
2. W celu ubiegania się o środki na zadania remontowe opracowano dokumentację
projektowe o łącznej wartości 147 898,75 zł, obejmujące m. in. drogi nr 1551K
Limanowa – Chełmiec, 1505K Ropa-Gródek – Biała Niżna, 1576K Nowy Sącz –
Florynka i 1516K Muszyna ul. Polna – Złockie. W oparciu o te opracowania złożone
zostały wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
które uzyskały pozytywne oceny pod względem formalnym i merytorycznym.
Rysunek 12. Wybrane zadania zrealizowane w ramach remontów dróg powiatowych w 2019 roku

Wymiana nawierzchni wraz
z poboczami w ciągu drogi
powiatowej nr 1569 K
Krużlowa – Korzenna

Wymiana nawierzchni w ciągu
drogi powiatowej nr 1564K
Korzenna – Jasienna-Przydonica

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI
W roku 2019 zrealizowano 7 zadań przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 6 757 581 zł (zadania
inwestycyjne i remontowe), w tym na przeciwdziałanie skutkom ruchów masowych ziemi
133 824 zł (zadania inwestycyjne). W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
zrealizowano zadania zawarte w poniższej tabeli:

Tabela 51. Zadania wykonane w 2019 roku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa zadania

Dotacja
[zł]

Udział dotacji
w kosztach
kwalifikowanych
zadania

1 994 172,56

1 595 338

80%

654 574,76

523 659

80%

1 343 656,12

1 074 924

80%

389 195,92

311 356

80%

555 000

384 701

69,32%

Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami na odcinku 2,60 km

2 646 384,44

2 117 107

80%

Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej na
odcinku 0,465 km

770 840,50

616 672

80%

Razem:

8 353 824,30

6 623 757

Zakres rzeczowy

Remont drogi powiatowej nr 1569 K
Korzenna –Krużlowa w km 1+050 –
1+650, 1+850-2+150, 2+600 –
3+100, 3+800 –4+500
Remont drogi powiatowej nr 1560 K
Wielogłowy –Ubiad w km 1+740 –
1+760, 1+800 – 2+300
Remont drogi powiatowej nr 1566 K
Lipnica Wielka – Bukowiec w km
2+000 – 2+540 i 2+630 – 3+240
Remont drogi powiatowej nr 1504 K
Ropa – Wawrzka – Florynka w km
6+120 – 6+320
Odbudowa przepustu w ciągu drogi
powiatowej Sienna – Siedlce (nr
1561 K) w miejscowości Sienna w
km 0+991,00 w postaci obiektu
mostowego na potoku („potok bez
nazwy” – dz. 331) w km 0+009
Remont drogi powiatowej
„Trzetrzewina – Podrzecze” (nr
1548K) w miejscowościach:
Trzetrzewina i Chochorowice w km
0+300 – 1+300, 2+050 – 3+200 oraz
4+850 – 5+300
Remont drogi powiatowej
„Żegiestów – Szczawnik Muszyna:
ul. Zazamcze” (nr 1517K)
w miejscowości Muszyna w km
10+800 – 11+265

Wartość
całkowita
kosztów
kwalifikowanych
[zł]

Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami na odcinku 2,10 km
Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami na odcinku 0,52 km
Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami na odcinku 1,15 km
Odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami, oraz odtworzenie
i zabezpieczenie skarpy na
odcinku 0,20 km
Rozbiórka uszkodzonego przepust
oraz budowę w jego miejsce
mostu wraz z odtworzeniem
nawierzchni, chodnikiem,
barierami wraz z robotami
towarzyszącymi na potoku

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi zrealizowano zadania
zawarte w poniższej tabeli:
Tabela 52. Zadania wykonane w 2019 roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

L.p.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

1.

Wykonanie dokumentacji
projektowo-budowlanej
w ramach zadania pn.
„Stabilizacja i zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową
drogi powiatowej nr 1448 K
Tymowa – Łososina Dolna w m.
Michalczowa w km 11+715 –
11+875”

Projekt budowlany i wykonawczy
wraz z kosztorysami inwestorskimi i
specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych dla
zamierzania inwestycyjnego
obejmującego stabilizację
i zabezpieczenie osuwiska
z odbudową drogi uszkodzonej przez
ruchy osuwiskowe
Razem:

Wartość
całkowita
[zł]

Dotacja
[zł]

Udział
dotacji
w kosztach
zadania
[%]

167 280

133 824

80

167 280

133 824

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych to 7035 mb nowych nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowami
i poboczami, a także wybudowany jeden most. Opracowano również dokumentację
projektową, która po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz
opinii stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na nabycie nieruchomości oraz
realizację robót budowlanych.
Wszystkie wymienione powyżej zadania realizowane były w oparciu o otrzymane
promesy, złożone wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy dotacji z Wojewodą
Małopolskim (8 umów dotacji). Zadania zostały zrealizowane w terminie, w pełnym zakresie
i rozliczone.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych to również coroczna inwentaryzacja
powstających uszkodzeń w infrastrukturze drogowo-mostowej w wyniku intensywnych
opadów atmosferycznych. W roku 2019 po wystąpieniu takich zjawisk w 3 dekadzie maja
powołana została komisja (złożona z pracowników PZD), która przez okres 2 tygodni
spisywała powstałe szkody. Protokół komisji powiatowej został poddany weryfikacji
przez komisję wojewódzką, która potwierdziła uszkodzenia:
a. 23,56 km dróg powiatowych,
b. 3 przepustów,
o łącznej wartości 7,83 mln zł.
W oparciu o w/w protokół szkód już w 2019 roku pozyskano środki na remont dwóch
dróg powiatowych w łącznej wysokości 4 924 320 zł (wartość wg promesy).
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Rysunek 13. Wybrane zadania wykonane w 2019 roku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Odbudowa przepustu
w formie obiektu mostowego
w ciągu drogi powiatowej
Sienna – Siedlce (nr 1561 K)
w miejscowości Sienna

Remont drogi powiatowej
nr 1566 K Lipnica Wielka –
Bukowiec

Remont drogi powiatowej
nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
W 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu złożył 5 wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w przeprowadzonych
dwóch naborach. W pierwszym naborze aplikowano o środki na następujące zadania
przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 53. Zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku – I nabór

L.p.
1.

2.

3.

Nazwa zadania
Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa –Chełmiec
w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413
w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec,
Powiat Nowosądecki, gmina Chełmiec
Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała
Niżna w km od 1+650 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00
do km 4+400 w miejscowości Gródek, Powiat Nowosądecki,
Gmina Grybów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa –
Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w km 3+852,00 5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka

Wartość
pozyskanych
środków

Wartość
zadania

9 658 434 zł

13 797 763,26 zł

2 148 354 zł

3 069 077,86 zł

2 235 304 zł

4 685 032 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wymienione w powyższej tabeli zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Ich realizację zaplanowano na lata 2019-2020. Wszystkie roboty są w trakcie realizacji i mają
się zakończyć do końca lipca 2020 roku.
Dzięki bardzo korzystnie rozstrzygniętym przetargom udało się zakontraktować
ww. roboty w następujących kwotach:
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Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Łączna wartość przyznanych środków z
FDS: 1 330 055 zł. Zadanie przewidziane
do realizacji do czerwca 2020 roku.
Niewykorzystana kwota wynika z
opóźnień w realizacji robót w stosunku
harmonogramu prac. Środki
niewydatkowane w 2019 roku zostaną
wykorzystane w roku 2020.

413 010 zł

Łączna wartość przyznanych
środków z FDS: 1 982 363 zł.
Zadanie przewidziane do realizacji
do czerwca 2020 roku.
Niewykorzystana kwota wynika z
opóźnień w realizacji robót w
stosunku harmonogramu prac.
Środki niewydatkowane w 2019
roku zostaną wykorzystane w
roku 2020.

1 396 053 zł

1 994 363,58 zł

Łączna wartość przyznanych
środków z FDS: 5 294 071 zł.
Zadanie przewidziane do realizacji
do lipca 2020 roku.
Niewykorzystana kwota wynika z
opóźnień w realizacji robót w
stosunku harmonogramu prac.
Środki niewydatkowane w 2019
roku zostaną wykorzystane w roku
2020.

1 200 510 zł

1 715 018,54 zł

Wartość
zadania
(dotyczy
tylko roku
2019)

3 009 573 zł

985 838,76 zł

7 562 965,85 zł

Całkowita
wartość
zadania

4 695 220,88 zł

2 831 949,86 zł

Stopień
realizacji

2 819 928,22 zł

0%

Remont nawierzchni drogi wraz z
podbudową w km 21-951 22+333 oraz 22+674,40 - 23+413
wraz z budową przejścia dla
pieszych z oznakowaniem
aktywnym oraz wyspą dzielącą w
km 22+365

Zakres rzeczowy
w zakresie dotowanym
(dotyczy tylko roku 2019)

13 214 843,93 zł

64,94%

Remont nawierzchni drogi wraz z
podbudową w km 1+650 - 3+875
oraz 3+885 - 3+938 z remontem 3
przepustów i korpusu drogowego
na 2 odcinkach

Przebudowa drogi powiatowej na
odcinku 1,616 km w zakresie robót
przygotowawczych i rozbiórkowych,
części robót ziemnych, przepustów pod
drogą, kanalizacją deszczową bez
wpustów, wyloty do potoku oraz
obrukowania rowu, a także części robót
w zakresie konstrukcji jezdni

Remont drogi powiatowej nr 1551
K Limanowa - Chełmiec w km
17+800 do km 22+333 oraz km
22+674 do km 23+413

planowany

0%

Remont drogi powiatowej nr
1505K Ropa - Gródek - Biała Niżna
w km od 1+650 do km 3+875,00 i
w km od 3+885,00 do km 4+400

Przebudowa drogi powiatowej nr 1528
K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka Łazy Biegonickie w km 3+852,00 5+468,00

1.

Tytuł
zadania

Razem:

2.

3.
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Tabela 54. Zakontraktowane kwoty na zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. – I nabór
Pomoc
finansowa
Uwagi

przyznana
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W drugim naborze złożone zostały 3 kolejne wnioski obejmujące następujące zadania:
Tabela 55. Zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku – II nabór
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa zadania
Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa –
Chełmiec w km od 13+629 do km 17+800: odcinek I
w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km
16+755 do km 17+800 w miejscowościach:
Chomranice, Klęczany, Marcinkowice, Powiat
Nowosądecki, gmina Chełmiec
Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz –
Florynka w km 4+860 do km 14+500: odcinek I w km
od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do
9+070, odcinek II w km od 9+880 do 14+500 w
miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska,
Królowa Górna, Bogusza, Powiat Nowosądecki,
gmina Kamionka Wielka
Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul.
Polna - Złockie w km 0+111 do 3+400: odcinek I w
km 0+111 do 0+900, odcinek w km II 1+460 do
1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w
miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik, Powiat
Nowosądecki, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna

Wartość pozyskanych
środków

Wartość zadania

Wnioskowano o kwotę:
5 117 660 zł

10 235 321,18 zł

Wnioskowano o kwotę:
8 284 731 zł

16 569 463,20 zł

Wnioskowano o kwotę:
1 937 332,28 zł

4 416 366,78 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i formalną oraz znalazły się na liście
zadań rekomendowanych do realizacji. Decyzja Prezesa Rady Ministrów określi ostateczną
listę zadań objętych dofinansowaniem, która będzie również wskazywała poziom uzyskanego
dofinansowanie. Realizację ww. zadań przewidziano na lata 2020-2021.
Rysunek 14. Wybrane zadania zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku

Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna

Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Analogicznie do lat wcześniejszych również w 2019 roku podejmowano aktywnie
działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu
infrastruktury drogowo-mostowej.
Podsumowanie działań w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne:
 5 wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych (remonty dróg),
 8 wniosków do Wojewody Małopolskiego (remonty i odbudowy dróg w ramach
usuwania skutków powodzi),
 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie
(doświetlenie przejść dla pieszych),
 1 wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (budowa mostu),
 1 wniosek do Nadleśnictwa Nawojowa o środki na remont drogi Frycowa – Złotne,
 1 umowa o pomocy finansowej z Powiatem Gorlickim (remont mostu
w m. Wojnarowa),
 13 umów zawartych z gminami obejmującymi budowy chodników oraz przebudowy
nawierzchni dróg powiatowych.
Wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie lub zakwalifikowano
dofinansowania z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2021.

je

do

Poniższa tabela przedstawia efekty finansowe złożonych wniosków (przyznane
dofinansowania):
Tabela 56. Zestawienie źródeł oraz wartości pozyskanych środków przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Saczu
Lp.

Pozyskane środki

Kwota

1.

Środki w ramach funduszu dróg samorządowych

14 042 092 zł*

2.

Środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

10 124 320 zł

3.
4.

Środki w ramach pomocy finansowej gmin na terenie Powiatu
Nowosądeckiego
Środki w ramach pomocy finansowej Powiatu Gorlickiego (most
w Wojnarowej)

2 281 620 zł
199 627 zł

5.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na doświetlenie przejść dla pieszych

53 203 zł

6.

W ramach rezerwy celowej subwencji ogólnej Ministra Finansów (most w
Moszczenicy)

427 916 zł

Razem:
7.

27 128 778 zł**

Środki w ramach II naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych
(przed zatwierdzeniem listy przez Prezesa Rady Ministrów) – realizacja
w latach 2020-2021
*Okres realizacji 2019-2020
**pierwotny plan finansowy PZD (dz. 600) wynosił: 24 756 881 zł
Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Wymienione w tabeli wartości wynikają z otrzymanych promes lub zawartych umów.
Ostateczna wartość zadań (i w konsekwencji wysokość dofinansowania) uległa znacznemu
obniżeniu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (zmniejszył się również
wkład własny). Faktyczne kwoty dotacji zostały przedstawione odpowiednio w tabelach nr:
49, 51, 52, 54 oraz 58.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Łączny koszt akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym
2019/2020 wyniósł 3,59 mln zł, w tym:
 Standard III – 0,33 mln zł,
 Standard I V – 3,26 mln zł.
Usługa była realizowana przez wykonawców wyłonionych w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego:
1. Cena maksymalna/minimalna:
 Standard III: 105 zł / 80 zł [zł/km/dzień],
 Standard IV: 150 zł / 56 zł [zł/km/dzień].
2. Ilość wyjazdów (maksymalna/minimalna):
 Standard III – 105/47,
 Standard IV – 136/9.
W sezonie zimowym 2019/2020 zimowym utrzymanie dróg zostanie objętych łącznie
481,45 km dróg powiatowych podzielonych na 2 standardy:
 Standard III – 73,96 km


Standard IV – 407,49 km.

W stosunku do lat ubiegłych wprowadzono zmiany w zakresie długości dróg
w poszczególnych standardach, jak również w samych warunkach zimowego utrzymania
dróg. Po raz pierwszy przetarg na zimowe utrzymanie dróg obejmował 2 sezony zimowe
(2019/2020 i 2020/2021): Zmiany, o których mowa powyżej dotyczą:
 ujęcia w III standardzie utrzymania 2 dodatkowych dróg:
 nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka (19,74 km);
 nr 1512 K Krynica-Zdrój – Tylicz (ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju) (6,49 km);
 wprowadzenia standardu IV rozszerzonego polegającego na tym, że na
polecenie zarządcy drogi Wykonawca ma uzyskać do 8 godzin „czarną jezdnię”
(za odrębnym wynagrodzeniem);
 zmieniono zasady raportowania, kontroli oraz naliczania kar umownych;
 nie zmieniły się zasady rozliczania usługi – wykonawcom będzie przysługiwać
wynagrodzenie za faktyczną ilość dni świadczenia usługi (w przypadku
1 wyjazdu – 30% stawki dziennej);
 drogi powiatowe zostały podzielone na 31 części (zadań).
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Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu przeprowadził 2 postępowania przetargowe
w pełnej procedurze elektronicznej powyżej tzw. „progów unijnych” i 1 w procedurze
„tradycyjnej”, które pozwoliły zakontraktować wykonawców usług na wszystkie 31 części. Należy
zwrócić uwagę, że łącznie w obydwu postępowaniach oferty złożyło tylko 16 wykonawców.
W przetargach odnotowany dość istotny wzrost cen, który potwierdził tendencję wzrostu cen
usług komunalnych w całym kraju:
W 2018 roku:
80-105 zł

standard III – 140-250 zł/1 dzień utrzymania dróg,


standard IV – 90-250 zł/1 dzień utrzymania dróg.

56-150 zł

INNE WAŻNIEJSZE PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I POPRAWĄ
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (REALIZOWANE GŁOWNIE SIŁAMI WŁASNYMI PZD)
W 2019 roku wykonywane były prace w zakresie koszenia traw, wycinki drzew,
konserwacji poręczy mostowych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, likwidacja obrywów skarp,
czyszczenie rowów z namułów i ścinanie poboczy, usuwania zakrzaczeń, usuwania śniegu
z mostów, naprawa i wymiana uszkodzonych znaków drogowych. Zestawienie zadań w ramach
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku przedstawia Tabela 57.
Łączny koszt zadań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej wyniósł:
1.142.304,28 zł, w tym:
 zakup masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 38 745 zł,
 zakup grysu dolomitowego – 58 418,02 zł oraz emulsji asfaltowej –
139 587,87 zł.
 zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy
za kwotę 35 428,51 zł,
 zakup materiałów do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) –
71 667,99 zł,
 zakup materiałów do oznakowania dróg – 150 656,09 zł (słupki i farba do oznakowania
poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych),
 zakup materiałów do bieżących napraw mostów i chodników – 10 482,21 zł,
 zakup barier energochłonnych – 116 278,05 zł,
 zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowosprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów
i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
– 305 538,67 zł,
 zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych oraz narzędzi dla
służby liniowej za kwotę 103 475,85 zł oraz naprawy sprzętu i bieżące przeglądy
112 026,02 zł.
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Tabela 57. Zestawienie zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2019 roku

Rodzaj wykonanej pracy
Remont nawierzchni
masą na zimno
2

Remont
nawierzchni
emulsją i grysami
2

Ustawienie
kompletnych
znaków i tablic
drogowych

Wymiana tarcz
tablic i znaków
drogowych

Montaż barier
energochłonnych

Remont
nawierzchni
kruszywem
2

Remont
przedłużenie części
przelotowej
przepustu

Uzupełnianie
ubytków
poboczy

m

j.m.

m

m

szt.

szt.

mb

m

mb

Ilość

655

21040

318

196

1400

1490

47

Likwidacja
obrywów skarp

Oczyszczanie
chodników z traw

2

Remont/odbudowa
umocnień wlotu/wylotu
przepustu
3

m

71

Rodzaj wykonanej pracy
Wykonanie murków, Remont, dobudowa
czołowych, urządzeń
urządzeń
wlotowych
wlotowych
przepustów
przepustów (studni)
3

Ułożenie ścieków
betonowych

Wykonanie,
remont studni i
kratek
ściekowych

Oczyszczanie
nawierzchni
2

3

2

Odśnieżanie
chodników

Odśnieżanie
i oczyszczanie mostów

j.m.

m

szt.

mb

szt.

m

m

m

mb

szt.

Ilość

10

4

150

41

67 000

422

12 800

20000

170

Czyszczenie
przepustu

Montaż poręczy
ochronnych

Rodzaj wykonanej pracy
Remont murów
oporowych

Czyszczenie
kanalizacji
deszczowej

Czyszczenie kratek
ściekowych

Czyszczenie
studni chłonnej

Remont chodnika

j.m.

m

3

mb

szt.

szt.

m

2

mb

mb

Ilość

43

100

78

3

1270

79

44

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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UMOWY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA DROGACH
POWIATOWYCH
W 2019 roku zawarto i zrealizowano 14 umów o udzieleniu przez gminy pomocy finansowej
na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych na łączną kwotę 2 281 620 zł oraz
pomoc Powiatu Gorlickiego w wysokości 199 627 zł. Pomoc finansowa obejmowała zadania
zawarte w poniższej tabeli:

Tabela 58. Wykaz udzielonych dotacji przez gminy w ramach współfinansowania
zadań realizowanych na drogach powiatowych w 2019 roku
DOTACJA
Lp.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

TYTUŁ ZADANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogłowy – Ubiad polegającej na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem w km 0+501 – 0+833
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec
w km 22+032 – 22+407 w m. Chełmiec
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sącz – Florynka
w km 3+380 – 3+750
Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Mystków – Cieniawa
w km 5+127,50 – 5+199,30 w m. Kunów polegająca na budowie zatoki
autobusowej wraz z chodnikiem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie –Jadamwola – Olszana
w km 13+008 – 13+336 polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją
deszczową w m. Olszana
Przebudowa drogi powiatowej nr 1547 K w km 1+377,00 – 1+433,45
polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Brzezna
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa
polegająca na budowie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatoki
autobusowej wraz z odwodnieniem w m. Mogilno – etap I realizowany w km
4+702,00 – 5+481,00.”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko – Kicznia w km 3+120 –
4+100”.
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K
Nowy Sącz – Florynka w km 18+692 – 18+907 oraz 19+456 – 19+704 w m.
Binczarowa
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1565K Niecew –Podole –
Górowa w km 2+926 –3+090 w m. Lipnica Wielka
Przebudowa drogi powiatowej 1572K Grybów –Krużlowa Niżna polegająca na
budowie chodnika w km 2+840,00 – 3+410,33 w m. Siołkowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice –
Młynne w km 3+676,00 – 3+770,00 w m. Wronowice wraz ze skrzyżowaniem
i odcinkiem drogi powiatowej nr 1553 K Tęgoborze – Wronowice w km
5+049,30 – 5+075,00
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa –
Wilczyska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec w km 0+008 –
0+422 w m. Łabowa

PODMIOT
UDZIELAJĄCY

WARTOŚĆ

Gmina Chełmiec

185 000 zł

Gmina Chełmiec

157 500 zł

Gmina
Kamionka Wielka

149 653 zł

Gmina Chełmiec

62 145 zł

Gmina
Podegrodzie

219 433 zł

Gmina
Podegrodzie

37 240 zł

Gmina Korzenna

358 097 zł

Gmina Łącko

100 000 zł

Gmina Grybów

274 158 zł

Gmina Korzenna

70 980 zł

Gmina Grybów

260 491 zł

Gmina
Łososina Dolna

41 117 zł

Powiat Gorlicki

199 627 zł

Gmina Łabowa

365 806 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Ponadto w ramach pomocy rzeczowej zostały wybudowane staraniem i na koszt gmin
3 odcinki chodników przy drogach powiatowych:
1) 1568K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+101 – 2+256 o wartości 235 879,56 zł
(Gmina Korzenna)
2) 1564K Korzenna – Jasienna - Przydonica w km 8+477,68-28+965 o wartości 449 229,83 zł
(Gmina Gródek nad Dunajcem)
3) 1562 K Podole Górowa - Łęka w km 2+822,52 - 3+039,55 o wartości 138 105,81 zł (Gmina
Gródek nad Dunajcem)
W związku z zawartym porozumieniem o przekazaniu Gminie Gródek nad Dunajcem
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Sienna – Siedlce, przekazano Gminie dotację celową
w wysokości 25 000 zł na bieżące utrzymanie w/w drogi powiatowej.

Rysunek 15. Wybrane zadania zrealizowane w 2019 roku w ramach współdziałania z samorządami gminnymi

Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1580 K
Zalesie –Jadamwola –
Olszana

Przebudowa drogi powiatowej
1572K Grybów – Krużlowa
Niżna polegająca na budowie
chodnika w m. Siołkowa

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

167

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Drogi publiczne

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ
PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE
Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w ramach wydatków Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu:
1. Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na: „Realizacja zadania
związanego z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Nowy Sącz
Miasto - Nowy Sącz Chełmiec w związku z budową mostu w ciągu drogi krajowej nr 28 na
terenie Nowego Sącza”. Wartość pomocy finansowej: 15 000 zł.
2. Kontynuowano realizację umowy o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
na: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w Nowym
Sączu z DW nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
W roku 2019 wydatkowano I turę środków pomocy w wysokości: 43 750 zł. Prace
projektowe mają się zakończyć w 2020 roku. II transza pomocy finansowej w wysokości
18 750 zł zostanie przekazana w 2020 roku.

INNE DZIAŁANIA
1. W 2019 roku przygotowano i przeprowadzono 44 postępowań w trybach określonych ustawą
o zamówienia publicznych, w tym: roboty budowlane – 33, dostawy – 3, usługi 8 (w tym
2 w pełnej procedurze elektronicznej).
2. W wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano 78 umów z różnymi podmiotami
na roboty budowlane, usługi oraz dostawy związane z realizacją zadań przez Powiatowy
Zarząd Dróg.
3. Dodatkowo przeprowadzono 21 postępowań w trybach konkurencyjnych o wartości poniżej
30 000 Euro.
4. W zakresie zarządzenia pasem drogowym i ruchem na drogach powiatowych:
4.1. prowadzono postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zarządzania pasem
drogowym wydając 435 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia i lokalizacji
urządzeń w pasie drogowym i naliczając z tego tytułu opłaty, 146 decyzji na lokalizację
zjazdów, 83 zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót
związanych z budową zjazdów, 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie
obiektów i reklam. Ponadto w trybie ustawy „o drogach publicznych” i „o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym” opiniowano 23 projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, wydano 4 opinię dot. decyzji o warunkach
zabudowy, gminnych programów rewitalizacyjnych i Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, przygotowano 5 uchwał Zarządu Powiatu
w sprawie zaliczenia bądź pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz 1 uchwałę dot.
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
4.2. W 2019 roku zostało 1 porozumienie w sprawie przejęcia przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego zarządzenia pasem drogi krajowej nr 75 w m. Maciejowa w celu
przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
z drogą powiatową.
W 2019 roku wydano 36 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zatwierdzono
93 projekty stałej organizacji ruchu i 154 projekty czasowej organizacji ruchu. Wydano także
41 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
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5. Edukacja publiczna
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5.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera
w Grybowie

ul. T. Kościuszki 14
33-300 Grybów

Zespół Szkół
im. Św. Kingi
w Łącku

Łącko 26
33-390 Łącko

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Grybowie

ul. A. Krajowej 19
33-330 Grybów

Zespół Szkół
im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach

Marcinkowice 1
33-395 Marcinkowice

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa
w Nawojowej

ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w
Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz

Powiatowy Zespół Szkół
w Muszynie

Rynek 13
33-370 Muszyna

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Stanisława
Reymonta
w Tęgoborzy

ul. Św. Floriana 23
33-312 Tęgoborza

Zespół Szkół i Placówek
w Piwnicznej-Zdroju

ul. Zdrojowa 1
33-350 PiwnicznaZdrój

Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Nowym Sączu

ul. L. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

Filia w Grybowie

ul. Armii Krajowej
133-330 Grybów

Filia w Krynicy-Zdroju

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Filia w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Internat Międzyszkolny
w Starym Sączu

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

*Wykaz jednostek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok (dla całego Raportu).
**Od dnia 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy czterech placówek oświatowych na mocy następujących aktów: Uchwały Nr 112/X/19 z dnia
14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Uchwały
Nr113/X/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Uchwały
Nr 114/X/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Uchwały
Nr 115/X/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy.
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Rysunek 16. Lokalizacja jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
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Powiat Nowosądecki w 2019 roku był organem prowadzącym dla 14 wyżej wymienionych
jednostek oświatowych oraz prowadził nadzór nad samorządową jednostką organizacyjną, jaką
jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, powołane do obsługi finansowo-księgowej
i organizacyjnej placówek oświatowych.
W 2019 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwały w sprawie przekształceń
trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące, czteroletnich
techników w pięcioletnie technika oraz trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych
w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Równocześnie zgodnie z reformą ustroju szkolnego polegającą na likwidacji gimnazjum Rada
Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy czterech Zespołów Szkół
Ponadgimnazjalnych, z których trzy przyjęły nazwę Zespołów Szkół Ponadpodstawowych
(Krynica-Zdrój, Nawojowa, Tęgoborze), a jeden pozostał przy nazwie Zespół Szkół (Stary Sącz).

Tabela 59. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w 2019 roku
(stan wg SIO na dzień 30 września 2019 r.)

Nazwa i siedziba jednostki

Typ szkoły

LO w Grybowie
LO w Starym Sączu
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu

ZSP w Krynicy-Zdroju

ZS w Łącku

ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie
ZSP w Tęgoborzy

Razem

Ogółem
Liceum
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Liceum
Technikum
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Technikum
Ogółem
Liceum
Technikum
Ogółem
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Liceum
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

Liczba
oddziałów
15
11
11
11
29
21
8
20
4
16
13
7
6
17
11
6
12
12
6
4
2
1
1
135
45
69
21

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Liczba uczniów
372
268
255
255
675
500
175
510
113
397
338
185
153
448
276
172
280
280
137
106
31
25
25
3308
1114
1669
525
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Powyższa tabela przedstawia ilość uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Z przedstawionych danych jasno wynika, że najwięcej
młodzieży kształci się w Zespole Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (675 uczniów),
natomiast najmniej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta
w Tęgoborzy (25 uczniów).

Wykres 7. Procentowy udział uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki

50%
34%

16%
Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Jak pokazuje powyższy wykres połowa uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych
przez Powiat Nowosądecki kształci się w technikach – grupa ta stanowi aż 50% wszystkich uczniów.
Drugim najchętniej wybieranym typem szkoły jest liceum ogólnokształcące – 34% uczniów,
natomiast 16% uczniów wybiera branżową szkołę I stopnia.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

5.2. Kierunki kształcenia w szkołach Powiatu Nowosądeckiego
Kształcenie młodzieży w szkołach podlegających Powiatowi Nowosądeckiemu prowadzone
jest zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, które są określane na podstawie tzw. barometru
zawodów, opracowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W przypadku kształcenia
ogólnego nauczanie odbywa się w nowoczesnych salach lekcyjnych i klasopracowniach.
Przedmioty zawodowe teoretyczne są realizowane w dostosowanych pracowniach tematycznych
wyposażonych w niezbędne pomoce naukowe, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się
w funkcjonujących przy szkołach warsztatach szkolnych, posiadających nowoczesne maszyny
i urządzenia do nauki poszczególnych typów zawodów. Zestawienie kształcenia ogólnego
i zawodowego w poszczególnych szkołach prezentuje się następująco:
1. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie:
 Rozszerzone przedmioty:
 j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
 matematyka, fizyka, j. angielski,
 biologia, chemia,
 matematyka, geografia, j. angielski.
2. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu:
 Rozszerzone przedmioty:
 biologia, chemia, j. angielski,
 j. polski, historia, j. angielski,
 biologia, j. polski, j. angielski,
 matematyka, geografia, j. angielski
3. Zespół Szkół w Marcinkowicach:
 Liceum ogólnokształcące:
 j. angielski, geografia – klasa wojskowa,
 j. angielski, j. polski, geografia – klasa policyjna,
 biologia, j. polski, j. angielski – klasa pożarnicza.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu:
 Technikum:
 technik leśnik,
 technik mechanik,
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 technik obsługi turystycznej,
 technik ekonomista,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik informatyk,
 technik organizacji turystyki.
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Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 murarz-tynkarz,
 lakiernik,
 stolarz,
 elektryk,
 cukiernik,
 ogrodnik,
 fryzjer,
 blacharz,
 sprzedawca,
 monter zabudowy i robót
 kucharz,
wykończeniowych
 elektromechanik pojazdów
w budownictwie,
samochodowych,
 monter sieci i instalacji
 piekarz,
sanitarnych,
 tapicer,
 fotograf,
 ślusarz,
 lakiernik samochodowy.
 mechanik pojazdów
samochodowych,

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju:
 Liceum Ogólnokształcące:
 j. polski, historia, j. angielski,
 j. angielski, biologia, j. polski,
 j. angielski, geografia, historia.
 Technikum:
 technik hotelarstwa,
 technik żywienia i usług
gastronomicznych,
 technik informatyk,





technik budownictwa,
technik organizacji reklamy,
technik ekonomista.

6. Zespół Szkół w Łącku:
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik budownictwa,
 technik ekonomista.
 Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 mechanik pojazdów
 stolarz,
samochodowych,
 piekarz,
 murarz-tynkarz,
 tapicer,
 elektryk,
 elektromechanik pojazdów
 elektromechanik,
samochodowych.
 blacharz samochodowy,
 monter sieci i instalacji
 fryzjer,
sanitarnych,
 kelner,
 monter zabudowy i robót
 kucharz,
wykończeniowych
 przetwórca mięsa,
w budownictwie,
 sprzedawca,
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7. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie:
 Technikum:
 technik ekonomista,
 technik kelner,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik pojazdów samochodowych,
 Szkoła branżowa I stopnia(wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 kucharz,
 stolarz,
 cukiernik,
 kelner,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 mechanik monter maszyn i urządzeń.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej:
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik hodowli koni,
 technik architektury krajobrazu,
 technik weterynarii.
 Kursy kwalifikacyjne w zawodach:
 prowadzenie produkcji rolniczej,
 prowadzenie produkcji pszczelarskiej,
 wykonywanie usług kelnerskich,
 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.
9. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie:
 Liceum Ogólnokształcące:
 j. angielski, biologia, chemia,
 matematyka, fizyka, j. angielski.
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych.
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy:
 Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach
 murarz-tynkarz,
 stolarz,
 fryzjer,
 mechanik pojazdów
 cukiernik,
samochodowych,
 sprzedawca,
 ślusarz,
 elektromechanik pojazdów
 monter sieci i instalacji
samochodowych
sanitarnych.

176

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Edukacja publiczna

5.3. Kadra pedagogiczna
W Powiecie Nowosądeckim liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników ulega zmianom
wraz ze zmianą liczby uczniów i wychowanków uczęszczających do powiatowych jednostek
oświatowych. Z uwagi na zjawisko niżu demograficznego w szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki liczba nauczycieli na przestrzeni ostatnich lat ulegała
sukcesywnemu zmniejszeniu. Ograniczenie zatrudnienia spowodowane było spadkiem liczby
oddziałów w szkołach oraz liczby wychowanków w internatach. Z uwagi na rekrutację w roku
szkolnym 2019/2020 podwójnego rocznika wzrosła liczba oddziałów co spowodowało też niewielki
wzrost zatrudnienia nauczycieli.
W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego pracują nauczyciele
posiadający pełne kwalifikacje i znaczny dorobek zawodowy. Z roku na rok rośnie liczba nauczycieli
ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Poniżej przedstawiono liczbę
etatów nauczycielskich z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego w poszczególnych
jednostkach oświatowych:

Tabela 60. Liczba etatów nauczycielskich w poszczególnych jednostkach oświatowych
(stan wg SIO na dzień 30 września 2019 r.)
Etaty nauczycielskie w podziale
na stopnie awansu zawodowego

Jednostka oświatowa
stażysta

LO w Grybowie
LO w Starym Sączu
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie
ZSP w Tęgoborzy
ZS i P w Piwnicznej- Zdroju
Internat Międzyszkolny w
Starym Sączu
PPPP w Nowym Sączu
PMDK w Starym Sączu
Suma
Udział procentowy

kontraktowy

mianowany

Razem
dyplomowany

2
0,55
0,73
2,
1,91
0
0
3,76
0
0
0

2,94
1,93
3,18
2
2,11
1,53
0
1
1,44
0,13
3

0,44
1
3,59
2,51
4,50
2,67
2
3,31
1
0,17
3

21,39
16,44
16,96
46,31
32,35
21,07
41,67
26,56
14,17
1,98
1

26,77
19,92
24,46
52,82
40,87
25,27
43,67
34,63
16,61
2,28
7

1

2

0

5

8

1
0

5
0

4
2

30
6

40
8

12,95

26,26

30,19

280,90

350,30

3,69%

7,50%

8,62%

80,19%

100%

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

5.4. Proces nauczania
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Powiat Nowosądecki jako organ prowadzący dla wyżej wymienionych szkół ponosi
odpowiedzialność za edukację młodego pokolenia, dążąc do zaspokojenia ich potrzeb
edukacyjnych i zmierzając do osiągnięcia jak najwyższych wyników egzaminów zawodowych
i maturalnych.
Tabela 61. Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach prowadzonych
przez Powiat Nowosądecki (wg danych z OKE, stan na dzień 11 września 2019).
Typ szkoły

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Procent zdawalności

LO w Grybowie

Liceum

76

99%

LO w Starym Sączu

Liceum

49

98%

ZS w Marcinkowicach

Liceum

56

84%

Technikum

82

68%

Liceum

18

89%

Technikum

75

84%

ZS w Łącku

Technikum

49

88%

ZSZ w Grybowie

Technikum

43

79%

ZSP w Nawojowej

Technikum

38

71%

Liceum

24

88%

Technikum

11

55%

521

84%

Jednostka oświatowa

ZSP w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju

PZS w Muszynie
Razem

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W 2019 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło najwięcej uczniów uczęszczających do
technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (82 osoby) oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Grybowie (76 osób). Pod względem zdawalności matury najlepsze wyniki
posiada Liceum Ogólnokształcące w Grybowie (99%) oraz Liceum Ogólnokształcące w Starym
Sączu (98%). Natomiast w technikum Zespół Szkół w Łącku (88%) oraz technikum Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnym w Krynicy-Zdroju (84%). Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki klasyfikuje się ogółem na poziomie niższym zarówno do
średniej wojewódzkiej, jak i ogólnokrajowej. Natomiast jeśli chodzi o zdawalność egzaminu
maturalnego w liceum jest wyższa niż w Polsce i porównywalna z wynikami osiągniętymi przez
absolwentów w województwie małopolskim.

Tabela 62. Wynik egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w porównaniu
do średniej województwa małopolskiego oraz średniej krajowej według danych OKE i CKE (2019 rok)
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Zdawalność
egzaminu
maturalnego
Powiat Nowosądecki
Województwo
Małopolskie
Polska

Ogółem

Liceum

Technikum

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

83%

84%

90%

93%

78%

77%

89%

90%

92%

94%

83%

86%

86%

87.5%

90%

91.3%

79%

80.9%

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W szkołach kształcących w zawodach istotnym elementem edukacji jest zdanie egzaminów
zawodowych, co decyduje o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. W związku z powyższym
priorytetem dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – tj. techników i branżowych szkół
I stopnia – jest zdanie egzaminów zawodowych, potwierdzających umiejętności i kompetencje
zawodowe do pracy w danym zawodzie.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprawdza poziom opanowania przez
zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Dla każdej
kwalifikacji przeprowadzony jest odrębny egzamin. Egzamin we wszystkich wyodrębnionych
w zawodach kwalifikacjach składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Zdający zdał
egzamin i otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli uzyskał:



z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest wydawany osobom, które posiadają
świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i mają
odpowiedni do zawodu poziom wykształcenia ogólnego. Sesje egzaminacyjne przeprowadzone
w 2019 roku:
Sesja styczeń/luty 2019
Sesja maj/czerwiec 2019
Sesja czerwiec/lipiec 2019
Poniżej zostały przedstawione wyniki egzaminów zawodowych w poszczególnych szkołach
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki według danych OKE z rozdzieleniem na kwalifikacje
(2019 rok).
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA
GRYBÓW
1. Technikum
Tabela 63. Wyniki egzaminu z kwalifikacji – uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (Technikum)
Oznaczenie
kwalifikacji

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych elektronicznych
układów pojazdów
samochodowych
Diagnoza i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie
procesów obsługi pojazdów
samochodowych
Sporządzanie potraw
i napojów
Wykonywanie usług
kelnerskich
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

A.35
A.36
M.12

M.18

M.42
T.6
T.9
T.15

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje
w zawodzie

liczba

%

liczba

%

13

100%

13

100%

13

13

100%

12

92%

12

11

100%

10

100%

11

10

100%

10

100%

10

19

100%

17

89%

17

20

100%

20

100%

20

9

100%

9

100%

9

23

100%

22

96%

22

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2. Szkoła Branżowa I Stopnia
Tabela 64. Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego – uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (Szkoła Branżowa I Stopnia)
Oznaczenie
kwalifikacji

A.18
M.17
M.18
T.6

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Prowadzenie sprzedaży
Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń
Diagnoza i naprawa
podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
Sporządzanie potraw
i napojów

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje
w zawodzie

liczba

%

liczba

%

9

100%

9

100%

9

14

93%

15

100%

14

22

92%

24

100%

22

9

90%

10

100%

9

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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ZESPÓŁ SZKÓL IM. ŚW. KINGI
ŁĄCKO
1. Technikum
Tabela 65. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r. – uczniowie
Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku (Technikum)
Oznaczenie
kwalifikacji

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich
Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
Sporządzanie potraw
i napojów
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

A.35
A.36
B.18
B.30
B.33
T.6
T.15

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje w
zawodzie

liczba

%

liczba

%

16

89%

17

100%

16

17

89%

16

84%

15

13

100%

12

100%

13

23

100%

20

87%

20

12

100%

8

67%

8

24

100%

22

100%

24

19

95%

13

65%

13

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ
MUSZYNA

1. Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie

Oznaczenie
kwalifikacji

T.6
T.15

Tabela 66. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r.– uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie (Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie)
Zdawalność
Liczba wydanych
Część pisemna
Część praktyczna
świadectw
Nazwa kwalifikacji
potwierdzających
liczba
%
liczba
%
kwalifikacje
w zawodzie

Sporządzanie potraw
i napojów
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

15

100%

15

100%

15

20

100%

15

75%

15

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II
KRYNICA-ZDRÓJ

1. Technikum
Tabela 67. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r. – uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła III w Krynicy-Zdroju (Technikum)
Oznaczenie
kwalifikacji

A.36
B.16
B.30
B.33
E.12

E.13

E.14
T.6
T.12
T.15

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Prowadzenie rachunkowości
Wykonywanie robót
zbrojarskich i betoniarskich
Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
Montaż i eksploracja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Sporządzanie potraw
i napojów
Obsługa gości w obiekcie
świadczącymi usługi
hotelarskie
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje
w zawodzie

liczba

%

liczba

%

7

88%

6

75%

6

14

100%

14

100%

14

19

100%

19

100%

19

14

100%

16

94%

16

1

33%

1

100%

1

19

100%

13

87%

18

13

54%

17

71%

12

13

100%

13

100%

13

22

100%

19

86%

19

18

100%

15

83%

15

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA
NAWOJOWA

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Tabela 68. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r. – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
Oznaczenie
kwalifikacji

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Prowadzenie produkcji
rolniczej
Prowadzenie produkcji
pszczelarskiej

R.3
R.4

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje w
zawodzie

liczba

%

liczba

%

47

100%

46

100%

46

29

100%

28

75%

28
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2. Technikum
Tabela 69. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r. – uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (Technikum)
Oznaczenie
kwalifikacji

R.19

R.22

T.6
T.15

Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna
Nazwa kwalifikacji

Organizowanie chowu
i hodowli koni
Organizowanie prac
związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu
Sporządzanie potraw
i napojów
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje w
zawodzie

liczba

%

liczba

%

12

100%

8

67%

8

9

90%

10

100%

9

30

100%

30

100%

30

41

100%

38

93%

38
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA
STARY SĄCZ
1. Technikum
Tabela 70. Wyniki egzaminu z kwalifikacji w 2019 r. – uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Jozefa Tischnera w Starym Sączu (Technikum)
Zdawalność
Część pisemna
Część praktyczna

Oznaczenie
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

B.22

Eksploatacja urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

B.30
B.33
E.12

E.13

E.14
M.17
M.44
R.13
R.14
T.6
T.13
T.14
T.15

Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej
Organizacja i kontrolowanie
robót budowlanych
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń
Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn
i urządzeń
Ochrona i zagospodarowanie
zasobów leśnych
Użytkowanie zasobów leśnych
Sporządzanie potraw
i napojów
Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

Liczba wydanych
świadectw
potwierdzających
kwalifikacje
w zawodzie

liczba

%

liczba

%

8

67%

5

42%

5

9

100%

7

78%

7

-

-

1

50%

1

0

0%

1

50%

1

16

100%

15

100%

16

14

88%

13

81%

12

7

88%

8

100%

7

6

86%

7

100%

6

8

35%

9

27%

9

22

96%

23

100%

22

19

100%

19

100%

19

14

100%

8

47%

8

15

100%

11

73%

11

22

100%

16

73%

16
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Mimo, iż w żadnej szkole nie osiągnięto maksymalnego poziomu zdawalności z egzaminów
zawodowych łącznie, to w niektórych kwalifikacjach osiągnięto 100% zdawalności, tj. w:









Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie: A.18 – prowadzenie sprzedaży, A.35 –
planowanie i prowadzenie działalności w organizacjach, M.12 – diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.18
– diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, T.6 –
sporządzanie potraw i napojów, T.9 – wykonywanie usług kelnerskich;
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju: B.16 – wykonywanie robót
zbrojarskich i betoniarskich, B.30 – sporządzanie kosztorysów oraz
przygotowywanie dokumentacji przetargowej, T.6 – sporządzenie potraw
i napojów;
Zespole Szkół w Łącku: B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, T.6 –
sporządzanie potraw i napojów,
Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie: T.6 – sporządzanie potraw i napojów,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej: T.6 – sporządzanie potraw
i napojów, R.4 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej;
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu: E.13 – projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i administrowanie sieciami, T.6 – sporządzanie potraw
i napojów.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, którzy w 2019 roku przystąpili
do egzaminów zawodowych osiągnęli bardzo dobry wynik, kwalifikujący się powyżej średniej
województwa małopolskiego czy średniej krajowej. W porównaniu do średniej wojewódzkiej oraz
ogólnokrajowej wynik uzyskany przez wychowanków powiatowych szkół w zakresie otrzymanych
świadectw kwalifikacyjnych jest wyższy o 2% w stosunku do województwa oraz 4% w stosunku do
kraju.
Tabela 71. Wynik egzaminów zawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w porównaniu do średniej
województwa małopolskiego i średniej krajowej w 2019 r. (wg danych OKE i CKE)
Część pisemna

Część praktyczna

Świadectwa
kwalifikacyjne

przystąpiło

zdało

przystąpiło

zdało

otrzymało

940

860 (91%)

962

814 (85%)

815 (81%)

Województwo
Małopolskie

32 382

29 608 (91%)

33 578

28 370 (84%)

28 154 (79%)

Polska

397 790

347 469 (87,35%)

411 587

322 424 (78,34%)

280 395 (77,28%)

Powiat
Nowosądecki
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Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego realizowane były
następujące programy profilaktyczne:
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Tabela 72. Programy profilaktyczne realizowane w 2019 roku przez szkoły
i placówki oświatowe Powiatu Nowosądeckiego
Nazwa jednostki
oświatowej

LO w Grybowie

Realizowane programy profilaktyczne













LO w Starym Sączu



















ZS w Marcinkowicach















„Rób to co kochasz” – Dzień Profilaktyki
„Pierwszea Pomoc Przedmedyczna”- program autorski pedagoga szkolnego
„Młodzież przeciw narkotykom” – filmoteka profilaktyczna
działania w ramach Sekcji Wolontariatu
zajęcia profilaktyczne dotyczące: zdrowego stylu życia, problemów okresu dojrzewania
– zachowania autodestrukcyjne
prelekcje nt. środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy
warsztaty nt. środków psychoaktywnych oraz cyberprzemocy
realizacja programów, warsztatów profilaktycznych we współpracy z Powiatową
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Grybowie – tematyka: radzenie sobie ze
stresem, tolerancja, przeciwdziałanie agresji, integracja
współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka i pracę szkoły
upowszechnianie informacji o instytucjach, ważnych telefonach – potrzebnych
w sytuacjach trudnych
„Bezpieczna szkoła+” – portal, realizacja elementów programów profilaktycznych
„Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS”
„Profilaktyka WZW (A, B, C, D, E)”
Profilaktyka raka piersi, szyjki macicy i raka jąder
„Wybierz życie – pierwszy krok” - profilaktyka zakażeń HPV
„Znamię! Znam je!”- profilaktyka czerniaka
„Dbam o siebie”- profilaktyka uzależnień
Kształtowanie zdrowego stylu życia (testy przesiewowe, rozmowy indywidualne)
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo (spotkania
z uczniami, nauczycielami i rodzicami)
„Przestępstwo motywowane nienawiścią” – prelekcja Policji dla młodzieży
„Cyberprzemoc” – prelekcja Policji dla młodzieży
Stoisko z ulotkami profilaktyczno-wychowawczymi na spotkaniach z rodzicami
„Lekcja wychowawcza na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu” - program
„Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne” – wykład pedagoga szkoły
Spotkanie z Panem dzielnicowym rodziców wszystkich klas na temat bezpieczeństwa
i odpowiedzialności prawnej uczniów
„Emocjonalność człowieka” – zajęcia z Panią pedagog
„Motywacja do nauki” - zajęcia z Panią pedagog motywacji do nauki przeprowadzone
przez pedagoga szkolnego
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” – spotkanie z przedstawicielami Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu, kuratorem II Zespołu Kuratorów zawodowych ds.
Rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
„Cyberprzemoc – mobbing elektroniczny” - edukacja prawa
„No promil – No problem” – kampania promująca trzeźwość kierowców
MMS prawny – edukacja prawna
„Znamię! Znam je?” – profilaktyka czerniaka
Profilaktyka chorób nowotworowych i innych ( HIV/AIDS, profilaktyka raka szyjki
macicy)
„Stres jako problem społeczny”
„Uzależnieni – to nie my” – promocja trzeźwego stylu życia
Zdrowie i racjonalne odżywianie – edukacja prozdrowotna
Zagrożenia dotyczące e-papierosów – zajęcia z wychowawcą
Promocja krwiodawstwa – klub HDK
„Korpus Solidarności” - Wolontariat Szkolny
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ZSP w Starym Sączu













„Wybierz życie – Pierwszy krok” - profilaktyka raka szyjki macicy
„Znamię! Znam je!” - profilaktyka czerniaka
„Podstępne WZW” - profilaktyka WZW
Profilaktyka HIV, AIDS
„ARS – jak dbać o miłość”- profilaktyka uzależnień
„Wybieram wolność – życie bez nałogów” - profilaktyka zachowań ryzykownych,
zwłaszcza uzależnień
„Z nami bezpieczniej” – profilaktyka uzależnień, Współpraca z Karpackim Oddziałem
Straży Granicznej
Realizacja zadań wynikających z posiadania Certyfikatu Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo
Realizacja zadań wynikających z przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie
„Z nami bezpieczniej” – profilaktyka uzależnień, Współpraca z Karpackim Oddziałem
Straży Granicznej
„ARS – czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka uzależnień
„Mądra decyzja” – program profilaktyki narkomanii
„Przeciwdziałanie przemocy, depresji i zachowaniom autoagresywnym młodzieży” –
szkolenie
„Mam haka na raka” – profilaktyka nowotworów
„Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka nowotworów
„Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz przeciwdziałanie cyberprzemocy” – zajęcia
realizowane przez dzielnicowego
„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” - udział w projekcie
„Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego” – przeciwdziałanie depresji
„Światowy Dzień Zdrowia” – profilaktyka zdrowia; organizowany przez Młodzieżowych
Liderów i Aktyw Biblioteczny
Światowy Dzień Rzucenia Palenia
Światowy dzień AIDS/HIV
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
„ARS czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka uzależnień
„Wybierz życie – Pierwszy krok” - profilaktyka raka szyjki macicy
„Znamię? Znam je” – profilaktyka czerniaka
„Podstępne WZW” – profilaktyka WZW
„ARS – czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka uzależnień
„Bliżej siebie dalej od nałogów” - profilaktyka uzależnień
„Wybierz życie – Pierwszy krok” - profilaktyka raka szyjki macicy
„Różowa wstążeczka” - program profilaktyki raka piersi
„ARS – czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka uzależnień
„Z nami bezpieczniej” – profilaktyka uzależnień, Współpraca z Karpackim Oddziałem
Straży Granicznej
Współpraca z Policją w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
„Wybierz życie – pierwszy krok” - profilaktyka raka szyjki macicy
„Mądra decyzja”
„Odpowiedzialność prawna nieletnich”









„E-papieros jak się nimi bronić”
„Stop uzależnieniom”
„Próbna ewakuacja – prawidłowa postawa w chwili zagrożenia”
„Niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą korzystanie z używek”
„Stop spędzania wolnego czasu z telefonem”
„Kiedy kończy się zabawa, a zaczyna uzależnienie”
„Prawa i obowiązki dziecka wg. konwencji Praw Dziecka”




ZSP
w Krynicy-Zdroju












ZS w Łącku

ZSZ w Grybowie

ZSP w Nawojowej

PZS w Muszynie

IM w Starym Sączu
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5.5. Baza materialna szkół i placówek oświatowych
Baza lokalowa szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki jest
bardzo zróżnicowana. Zlokalizowane są one w budynkach wybudowanych zarówno na początku
XX wieku, jak i w obiektach oddanych do użytkowania na początku XXI wieku.
Powiat Nowosądecki na przestrzeni ostatnich lat nieustannie ponosi nakłady finansowe na
bieżące remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Obiekty
szkolne zostały poddane termomodernizacji w celu dostosowania do aktualnych wymogów
energetycznych. Budynki wraz z otaczającą infrastrukturą są utrzymywane w dobrym stanie
technicznym i dostosowane do aktualnych przepisów o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki. Stan bazy oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 73. Stan bazy oświatowej placówek prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
Nazwa jednostki

Lokalizacja

Budynki i budowle

Zespół Szkól
im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach

Marcinkowice 1
33-393 Marcinkowice

Budynek szkoły z internatem i salą gimnastyczną,
murowany, dwukondygnacyjny, budynek pn.
„Pałacyk” murowany, dwukondygnacyjny,
budynki gospodarcze, piwnice naziemne, budynki
magazynowe, boisko sportowe wielofunkcyjne
oraz infrastruktura towarzysząca

Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera
w Grybowie

ul. T. Kościuszki 18
33-330 Grybów

Budynek szkoły i hala sportowa, boisko sportowe
oraz infrastruktura towarzysząca

Zespół Szkół Zawodowych
Im. Stanisława Staszica
w Grybowie

ul. A. Krajowej 19
33-330 Grybów

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
w Krynicy Zdroju

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół im. Św. Kingi
w Łącku

Łącko 261
33-390 Łącko

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sącz

ul. L. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Reymonta
w Tęgoborzy

ul. Św. Floriana 23
33-312 Tęgoborze

188

Budynek szkoły, wolnostojący, murowany,
dwukondygnacyjny, budynek warsztatów
szkolnych dwu- i jednokondygnacyjny,
wolnostojący, murowany oraz Sali gimnastycznej
z przewiązką oraz budynek magazynowy z wiatą
metalową, parterowy, murowany oraz
infrastruktura towarzyszące
Budynek szkoły, wolnostojący,
dwukondygnacyjny oraz budynek hali sportowej z
zapleczem sanitarnym, wolnostojącym, częściowo
podpiwniczonym połączonym przewiązką
z istniejącym budynkiem szkoły i zespołem boisk
sportowych, infrastruktura towarzysząca
Budynek szkolny, wolnostojący, murowany oraz
infrastruktura towarzysząca
Budynek murowany, trzykondygnacyjny oraz
infrastruktura towarzysząca
Umowa użyczenia na pomieszczenie o p.u.
2
198,50m zlokalizowana na parterze
Budynek szkoły, wolnostojący, murowany,
dwukondygnacyjny, boisko szkolne oraz
infrastruktura towarzysząca
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Powiatowy Zespół Szkół
w Muszynie

ul. Rynek 3
33-370 Muszyna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa
w Nawojowej

ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Zespół Szkół i Placówek
w Piwnicznej Zdroju

ul. Zdrojowa 1
33-350
Piwniczna Zdrój

I Liceum Ogólnokształcące
w Starym Sącz
Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

ul. Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Starym Sącz

ul. Batorego 27
33-340 Stary Sącz
ul. Kakowska 1
33-340 Stary Sącz

Internat Międzyszkolny
w Starym Sączu
Powiatowe Centrum Usług
Wspólnych w Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Zespół budynków szkolnych, składających się z 4ch pawilonów połączonych przewiązką,
murowany, trzykondygnacyjnych, w tym budynek
hali sportowej, budynek szkoły, wolnostojący,
murowany, trzykondygnacyjny, budynek
mieszkalny, wolnostojący, murowany, parterowy
oraz infrastruktura towarzysząca
Własność Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszynie w nieodpłatnym użytkowaniu Powiatu
Nowosądeckiego na czas nieokreślony
Budynek szkolny z salą gimnastyczną i boiskiem
sportowym murowany dwukondygnacyjny,
budynek internatu, murowany
dwukondygnacyjny oraz infrastruktura
towarzysząca
Budynek „A” drewniany, czterokondygnacyjny,
budynek „B” murowany, trzykondygnacyjny oraz
infrastruktura towarzysząca
Budynek szkoły, wolnostojący,
dwukondygnacyjny, budynek internatu,
wolnostojący, murowany trzykondygnacyjny,
boisko oraz infrastruktura towarzysząca
Umowa użyczenia zawarta pomiędzy LO a PMDK
2
na pomieszczenie o pow. użytk. 237.50m na I
piętrze budynku internatu.
Budynek szkolny wolnostojący, murowany,
trzykondygnacyjny, budynek administracyjnogospodarczy, wolnostojący, częściowo drewniany,
częściowo murowany, parterowy oraz
infrastruktura towarzysząca
Budynek szkoły, wolnostojący, murowany
z kamienia lepionego gliną, parterowy,
podpiwniczony oraz infrastruktura towarzysząca.
Budynek szkoły stanowi część zabytkową
(wpisany do rejestru zabytków pod nr KS.A.311)
Budynek dydaktyczny, budynek warsztatów
mechanicznych oraz infrastruktura towarzysząca
Budynek wolnostojący, murowany,
dwukondygnacyjny oraz infrastruktura
towarzysząca
Umowa użyczenia zawarta pomiędzy CUW
w Starym Sącz na 8 pomieszczeń o łącznej pow.
użytk. 212 m2 zlokalizowanych na parterze
budynku internatu.

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

189

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Edukacja publiczna

Internat jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającej naukę poza
miejscem stałego zamieszkania, zwanymi wychowankami. Dla uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego
prowadzone są dwie placówki o w/w charakterze tj. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu oraz Internat
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
Siedzibą Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu jest budynek położony przy ul. Daszyńskiego
19 dysponujący 53 pokojami – 2, 3 i 4-osobowymi, co daje łącznie 187 miejsc. Według stanu na dzień
30 września 2019 roku w internacie mieszkało 154 wychowanków.
Internat w Nawojowej to budynek znajdujący się przy ul. Podkamienne 8 dysponujący
40 pokojami 2, 3 i 4-osobowymi, co daje łącznie 123 miejsca. Według stanu na dzień
30 września 2019 roku w internacie mieszkało 54 wychowanków. Część pokoi w obydwu placówkach
posiada łazienki.

5.6. Finansowanie zadań oświatowych
Głównym źródłem finansowania oświaty jest tzw. część oświatowa subwencji ogólnej
przekazywana z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Nowosądecki
w 2019 roku otrzymał na ten cel kwotę 38 497 057 zł, z tego do budżetu Powiatu wpłynęło 72 901 zł
z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu trzech kryteriów: kryterium IV –
dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych, kryterium VI – dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek
prowadzonych przez JST, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz
kryterium VIII – dofinansowanie innych zadań o charakterze jednorazowym nieuwzględnionych w części
oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok – świadczenie dla nauczycieli „NA START”.
Łączne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół i placówek
oświatowych oraz działalnością Powiatowego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 44 173 737,56 zł.
Wydatki na oświatowe zadania inwestycyjne wyniosły 517 357,91 zł, z czego zrealizowano zadania takie
jak: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły” – LO w Starym Sączu, „Rozbudowa
wentylacji grawitacji budynku” – ZS w Marcinkowicach, „Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i otworu
nawiewnego w kotłowni” – ZS w Marcinkowicach, „Rozbudowa parkingu” – LO w Grybowie, „Aktualizacja
dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz projektu fotowoltaiki dla budynku” – ZS Łącko,
„Wykonanie prac projektowych – projekt z elementami wykonania modernizacji podwórka przy budynku
ZSP ul. Daszyńskiego – ZSP w Starym Sączu, „Modernizacja kotłowni” – ZSP w Krynica-Zdroju,
„Utwardzenie terenu przy ZSP wraz z przebudową kanalizacji” – ZSP w Nawojowej zakup trzech koni –
ZSP w Nawojowej, „Opracowanie kosztorysu i aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji
budynku” – ZSZ w Grybowie, „Wykonano boisko do gry w piłkę plażową” – IM w Starym Sączu,
„Modernizacja wjazdu wraz z wykonaniem parkingu i oświetlenia przy IM w Starym Sączu”, „Budowa
altany grillowej” – IM w Starym Sączu, „Przygotowanie kosztorysu i aktualizacja projektu do
termomodernizacji” – IM w Starym Sączu, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz
z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych”.
Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych poniesiono wydatki związane z realizacją
programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych
w wysokości 963 173,60 zł, z czego udział własny powiatu wynosił 49 655,09 zł, dotacje i środki z budżetu
państwa to 66 331,56 zł, a pozostałą część stanowiły środki z UE i z innych źródeł zagranicznych
w wysokości 847 186,95 zł.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Okres realizacji:

01.01. 2016 r. - 31.12.2021 r.

Wartość:

Cel:

227 032 zł
Realizacja komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, którego celem jest
zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu
przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a uczelniami poprzez realizację
zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania
nauki

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) W 2019 roku zrealizowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:
a) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w obszarze żywność oraz w obszarze
mechaniczno-mechatronicznym,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w obszarach:
środowisko i turystyka,
c) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku w obszarach: żywność, budownictwo oraz język angielski
zawodowy,
d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej w obszarach: żywność,
środowisko oraz język angielski zawodowy,
e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w obszarze turystyka,
f) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie w obszarze żywność.
Łącznie zrealizowano 374 godziny zajęć w wyżej wymiennych obszarach.
2) Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej:
a) ZSP w Nawojowej: żywność, środowisko (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz język angielski (dwa
wyjazdy na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
b) ZSP w Starym Sączu: turystyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), środowisko
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
c) ZSZ w Grybowie: mechaniczno-mechatroniczny (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
d) ZS w Łącku: żywność (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie) oraz budownictwo (Politechnika Krakowska),
e) ZSP w Krynic-Zdroju turystyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej).
3) W 2019 roku wsparciem objęto 220 uczniów (w tym 186 uczniów po raz pierwszy), łącznie od początku
realizacji projektu wsparciem objęto 623 uczniów.

WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2020 r.
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Nazwa projektu:

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Okres realizacji:

01.09.2018 r. - 31.07.2019 r.

Wartość:
Cel:

256 975 zł
Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) W ramach realizacji projektu w 2019 roku kompetencje kluczowe nabyło 211 uczniów.
2) Zajęcia on-line w ramach projektu realizowane były w następujących obszarach:
a) ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość;
b) ZSP w Nawojowej: matematyka;
c) ZSP w Starym Sączu: język angielski, informatyka;
d) ZS w Łącku: język angielski, matematyka;
e) PZS w Muszynie: język angielski (dla uczniów LO), przedsiębiorczość (dla uczniów Technikum);
f) ZSP w Krynicy-Zdroju: język angielski (dla uczniów LO), informatyka (dla uczniów Technikum);
g) ZS w Marcinkowicach – język angielski.
3) Łącznie w 2019 roku w ramach realizacji projektu zrealizowano 228 godzin zajęć.
W 2019 roku w każdym z obszarów tematycznych zorganizowano wyjazd uczniów na zajęcia stacjonarne na
Uczelni wyższej.

WNIOSKI:
Projekt został zakończony, wszystkie zadania w ramach przedmiotowego projektu zostały zrealizowane,
a planowane wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte następująco:
 liczba godzin zajęć zrealizowanych w ramach projektu – 360 (wskaźnik osiągnięty 100%),
 liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności
uniwersalnych w programie – 218 osób (wskaźnik osiągnięty 121,11%),
 liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub umiejętności uniwersalnie po opuszczeniu programu
– 211 osób (wskaźnik osiągnięty 125,60%),
 liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 42 (wskaźnik
osiągnięty 140%),
 liczba wyjazdów na stacjonarne zajęcia na uczelnię w ramach zajęć on-line – 24 wyjazdy (wskaźnik
osiągnięty 100%).
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Nazwa projektu:

Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt inwestycyjny

Okres realizacji:

2017 r. – 2019 r.

Wartość:

1 884 506,28 zł

Cel:

Przekazanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć uczelni wyższych przy
wykorzystaniu technologii informatycznej i teleinformatycznej uczniom
ponadgimnazjalnych szkół Powiatu Nowosądeckiego

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W 2019 roku w ramach projektu została zrealizowana dostawa platformy informatycznej wykorzystującej
technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych do następujących szkół:
 LO w Starym Sączu,
 LO w Grybowie.

WNIOSKI:
W ramach projektu została zrealizowana dostawa platformy informatycznej wykorzystującej technologię
chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych do następujących szkół:
 I etap (tj. 2017 rok): ZSZ w Grybowie, ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącku;
 II etap (tj. II/III kw. 2018 rok): ZSP w Krynic-Zdroju, ZS w Marcinkowicach, PZS w Muszynie;
 III etap (tj. IV kw. 2018 rok) – doposażenie szkół z pilotażu: ZSP w Nawojowej – wartość 134 997 zł
(płatne przez szkołę);
 IV etap (tj. II/III kw. 2019 rok): LO w Starym Sączu, LO w Grybowie.
Wartość pojedynczego zestawu: 218 688,66 zł.
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Nazwa projektu:

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV
edycja

Okres realizacji:

01.09.2019 r. - 31.07.2020 r.

Wartość:

Cel:

309 269,75 zł
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów
i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) W ramach realizacji projektu w 2019 roku wsparciem objęto 264 uczniów.
2) Zajęcia on-line w ramach projektu realizowane były w następujących obszarach:
 ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość,
 ZSP w Starym Sączu: język angielski, informatyka,
 ZSP w Nawojowej: matematyka,
 ZS w Łącku: język angielski,
 ZSP w Krynicy-Zdroju: informatyka (dla uczniów technikum), rozwijanie kompetencji uczenia
się (dla uczniów LO),
 PZS w Muszynie: język angielski (dla uczniów LO),
 ZS w Marcinkowicach: język niemiecki,
 LO w Starym Sączu: język angielski,
 LO w Grybowie: język angielski, geografia, chemia.
3) Łącznie w 2019 roku w ramach realizacji projektu zrealizowano 159 godzin zajęć.
W ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (w tym m.in. tablety,
pendrive) oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line.

WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2020 r.
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Nazwa projektu:

„Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”

Okres realizacji:

01.04.2019 r. - 31.08.2020 r.

Wartość:

Cel:

249 045 zł
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia
kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk
matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych
i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących
w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020
Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W ramach realizacji projektu w 2019 roku wsparciem zostało objętych 88 uczniów w tym 20 uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz 68 uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono
następujące zadania:
1) Zajęcia z kompetencji językowej oraz ponadprzedmiotowej w LO w Starym Sącz:
 przeprowadzono 23 godziny zajęć z języka angielskiego oraz 20 godzin zajęć
z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 20 uczniów,
 zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz 20 sztuk tabletów
i monitor interaktywny,
 zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
2) Zajęcia z kompetencji językowej oraz ponadprzedmiotowej w LO w Grybowie:
 przeprowadzono 37 godziny zajęć z języka angielskiego oraz 40 godzin zajęć
z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 24 uczniów,
 zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz 24 sztuki tabletów,
 zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
3) Zajęcia z kompetencji matematycznej i naukowo-technicznej oraz ponadprzedmiotowej
w LO w Grybowie:
 przeprowadzono 60 godziny zajęć z kompetencji matematycznej i naukowo-technicznej oraz
60 godzin zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 36 uczniów,
 zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów,
 zakupiono 36 sztuk tabletów oraz monitor interaktywny.
4) Zajęcia z kompetencji informatycznej oraz ponadprzedmiotowej w LO w Grybowie:

 przeprowadzono 20 godziny zajęć z kompetencji informatycznej oraz 20 godzin zajęć
z kompetencji ponadprzedmiotowej dla 8 uczniów,
 zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów,
 zakupiono 8 sztuk tabletów.
WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2020 r.
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Nazwa projektu:

Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza
polsko-słowackiego

Okres realizacji:

01.09. 2019 r. - 30.11.2020 r.

Wartość:

Cel:

249 835 zł
Poprawa jakości edukacji transgranicznej i lepsze dostosowanie do potrzeb
rynku
pracy
kształcenia
w
branży
leśnej
na
pograniczu
polsko-słowackim

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) Zrealizowano dwie międzynarodowe wymiany uczniów szkół partnerskich, tj. Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Starym Sączu i Stredná odborná škola Lesicka Tvrdošín,
w których udział wzięło po 15 uczniów i 2 nauczycieli.
2) Opracowano materiały dydaktyczne dla uczniów dotyczące klasyfikacji i pomiarów surowca
drzewnego na terenie Polski i Słowacji, które wydano w formie broszury – 80 egz.
3) Zorganizowano w Pienińskim Parku Narodowym staż-wizytę zawodoznawczą dla
20 uczniów klasy IV Technikum leśnego.
4) Przeprowadzono dwudniowe szkolenie z obsługi programu stanowisko leśniczego SILP, w którym
uczestniczyło 18 uczniów.

WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2020 r.
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Nazwa projektu:

Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji
szkolnej

Wiele kultur – jedna
europejska tożsamość

Mobilność uczniów szkół
zawodowych i kadry

Okres realizacji:

2019 r.

2017 r. - 2019 r.

2018 r. - 2019 r.

Wartość:

37 547 zł

84 256 zł

163 369 zł

Cel:

Zwiększenie kompetencji
nauczycieli w zakresie
dydaktyki cyfrowej
poprzez stosowanie
innowacyjnych metod
nauczania,
dostosowanych do
potrzeb współczesnego
ucznia

Stan realizacji

Zakończony

Zakończony

Zakończony

Koordynacja:

ZSP
w Nawojowej

ZSP
w Krynicy-Zdroju

ZSP
w Nawojowej

Wymiana dobrych praktyk w sektorze edukacji oraz
wśród młodzieży

OPIS:
Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+. W 2019 roku w ramach projektów zrealizowano:
 Wiele kultur – jedna europejska tożsamość – zorganizowano wyjazdy do Włoch, Turcji, Grecji oraz
Litwy. Zadanie obejmowało wydatki na ubezpieczenie, koszty podróży i pobytu w krajach
docelowych oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu
i jego promowania.
 Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry – zorganizowano wyjazd uczniów uczestniczących
w projekcie do Anglii, opłacono koszty przejazdu, ubezpieczenia oraz pobytu w miejscu docelowym,
w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczniów oraz nauczycieli – opiekunów. Zakupiono sprzęt do
dokumentacji rezultatów projektu oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację
projektu wraz z jego upowszechnieniem
 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – zorganizowano wyjazd nauczycieli do Irlandii
i do Niemiec na warsztaty doskonalące umiejętności pracy z uczniami. W ramach wydatków
opłacono koszty ubezpieczenia wyjazdu, pobytu i materiałów oraz wypłacono wynagrodzenie dla
koordynatora i obsługę finansowa projektu.
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5.7. Niepubliczne placówki oświatowe
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkół publicznych i placówki niepubliczne, które są dotowane przez Powiat. Kwota dotacji wynosi
100% kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej ogólnej na ucznia lub wychowanka w danym
typie szkoły i placówce oświatowej. Kształcenie uczniów na poziomie zawodowym jest realizowane
w czterech branżowych szkołach I stopnia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w jednym ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym oraz w domu wczasów dziecięcych.

Tabela 74. Zestawienie dotacji przekazanych do niepublicznych placówek w Powiecie Nowosądeckim
Nazwa szkoły/placówki

Kwota dotacji w zł

Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk” w Chełmcu

1 339 448,34

Branżowa Szkoła I Stopnia 'Praktyk” w Wielogłowach

1 469 646,54

Branżowa Szkoła I Stopnia w Krynicy-Zdroju
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Złockiem
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

768 744,41
218 270,04

Suma dotacji dla szkół niepublicznych

3 796 109,33

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Iskierka”
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie

1 020 037,83

Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze

862 217,17

Suma dotacji dla placówek niepublicznych

1 882 255

Razem jednostki niepubliczne

5 678 364,33
Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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5.8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu
Teren działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu (PPPP)
obejmuje szkoły i placówki z terenu całego Powiatu Nowosądeckiego, tj. 221 szkół i placówek,
w których uczy się lub jest pod opieką 31 672 uczniów oraz 13 866 dzieci w wieku od 0 do 5 lat.
W okresie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku placówka
przyjęła 3 056 dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 3 890 diagnoz, w tym:





1 472 diagnoz psychologicznych,
1 448 diagnoz pedagogicznych,
946 diagnoz logopedycznych,
28 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia.

W 2018 roku:
 3 461 dzieci
 3 515 diagnoz
 1 377 diagnoz
 1 280 diagnoz
 858 diagnoz

W 2018 roku:
 1 405 opinii

Wydano 1 397 opinii, dotyczących m.in.
 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
 odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego,
 dostosowania wymagań edukacyjnych,
 objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
i przedszkolu,
 specyficznych trudności w uczeniu się,
 inne.
Wydano 295 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania
indywidualnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej
niedostosowaniem społecznym.

W 2018 roku:
 275 orzeczeń

Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:


1 282 osób w postaci prelekcji, wykładów, warsztatów, rad
pedagogicznych.

Bezpośrednia pomoc została udzielona 8 232 osobom: terapia
psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, organizowanie zajęć
grupowych w szkołach i placówkach, pomoc indywidualna i grupowa,
badania przesiewowe narządów słuchu i mowy, porady bez badań,
konsultacje psychologiczne oraz interwencje.
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Ponadto pracownicy poradni brali udział w 12 spotkaniach Zespołu interdyscyplinarnego
ds. przemocy w rodzinie.
W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu pedagodzy
Poradni wygłosili otwarty wykład dla studentów pt. Kompetencje kluczowe gwarancją
samorozwoju.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu pod patronatem
Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego była organizatorem konferencji „Co nam
mówi mózg dziecka? Czyli nowe trendy w neuropedagogice”.Na podstawie Porozumienia NR
MEN/2017/DWKI/1771 zawartego w dniu 28 listopada 2017 roku w
Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Nowosądeckim,
Poradnia jest placówką bezpośrednio realizującą założenia programu wsparcia dla rodzin „Za
Życiem” jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. W gmachu Starostwa
Powiatowego odbyły się 4 spotkania grupy wsparcia pedagogów szkolnych (30 osób) z terenu
działania Poradni. Dwie osoby ukończyły kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu logopedii
i psychoterapii.
Wsparcie obejmuje szczególnie dzieci do 3 roku życia, u których zdiagnozowano zagrożenie
niepełnosprawnością oraz dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju oraz orzeczenie do kształcenia specjalnego






Pomoc organizowana jest w:
PPPP w Nowym Sączu ul. L. Waryńskiego 1,
PPPP w Nowym Sączu filia w Starym Sączu ul. Partyzantów 15,
PPPP w Nowym Sączu filia w Krynicy-Zdrój ul. Nadbrzeżna 3,
wsparcie dla dzieci odbywa się również w placówkach, z którymi podpisane zostały
porozumienia o bezpłatne użyczenie pomieszczeń, tj.:
 Prywatna Poliklinika Specjalistyczna „Zdrowie” – Nowy Sącz ul. Wałowa 1,
 Poradnia Specjalistyczna „Remedium” – Nowy Sącz ul. J Poniatowskiego 2,
 Centrum Rehabilitacji „Neurokinezis” – Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 23,
 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Piątka” – Krynica-Zdrój ul. Źródlana 5,
 Punkt Przedszkolny (integracyjny) – Paszyn,
 Szkoła Podstawowa – Tylicz.

Liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia:


Dzieci



113



Rodziców



113

W 2018 roku:
 74 dzieci
 73 rodziców
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju –
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Zdrojowa 1
33-350 Piwniczna-Zdrój

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

W zakresie kultury fizycznej i sportu Powiat Nowosądecki realizuje zadania mające na celu
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i rozwój stosunków społecznych mieszkańców.
Starosta Nowosądecki nadzoruje działalność 241 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu
działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w tym dla 177 Klubów sportowych sprawuje
także rolę organu rejestrowego.
Co roku z Budżetu Powiatu Nowosądeckiego przeznaczane są środki finansowe na zadnia
związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na Sądecczyźnie w 2019 roku była
to kwota 195 228,35 zł.
Wykres 8. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2019 roku w układzie procentowym

Dotacje na oranizację imprez
sportowych

23%

Nagrody Starosty
Nowosądeckiego

48%

12%

17%

Zakup nagród rzeczowych,
pucharów i medali
Organizacja Szkolnego
Współzawodnictwa Sportowego
w Powiecie Nowosądeckim

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W ramach środków w formie dotacji finansowych udzielono dofinansowania
dla 15 stowarzyszeń na wsparcie 22 zadań związanych z organizacją imprez sportowych oraz
z udziałem sportowców reprezentujących Powiat Nowosądecki w ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodach sportowych. W tym roku na dotacje wydatkowana została to kwota 45 300 zł.
Ponadto Starosta Nowosądecki objął honorowym patronatem i wsparł finansowo
20 ogólnopolskich imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Na szczególną uwagę zasługują:


64/XIX Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca Memoriał im. Romana Stramki
i Zbigniewa Kmiecia w Ptaszkowej,
 Turniej Strzelecki dla uczczenia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Barcicach,
 Organizacja VII Biegu Wierchami,
 II Integracyjny Turniej Wiosenny Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Stróżach,
 X Edycja Cyklu Turniejów pn. „Brydż na Sądecczyźnie,
 Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu,
 Młodzieżowa Liga Polsko-Słowacka w Szachach II edycja,
 Puchar Doliny Popradu w kolarstwie,
 Bieg Górski Beskid Sadecki,
 XV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zamoyskiego,
 Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej w Podegrodziu,
 Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Międzynarodowa Budo Gala – Budo – Bushi
2019 w Łącku.
Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 33 146,75 zł.
W ramach dbałości o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenia poziomu szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży co roku z budżetu Powiatu wydzielane są środki finansowe na
nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Realizując Uchwałę Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października
2012 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu – Starosta Nowosądecki co roku przyznaje nagrody wybitnym sportowcom
Sądecczyzny. W tym roku na ten cel przeznaczona została kwota 22 500 zł, a nagrody w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu w 2019 roku otrzymało 15 osób, w tym: 8 sportowców, 7 trenerów
i działaczy.
Starostwo Powiatowe znaczną część środków przeznacza także na wpieranie sportu
szkolnego. W tym roku była to kwota 94 281,60 zł, która przekazana została na organizację
Współzawodnictwa Sportowego Szkół. W ramach tych środków w roku szkolnym 2018/19
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował 63 imprezy
sportowe w trzech kategoriach szkół:




szkół podstawowych – roczniki 2006,
szkół podstawowych (gimnazjalnych) – roczniki 2003, 2004,2005
szkół ponadpodstawowych.
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W zawodach sportowych wzięło udział 5 704 dziewcząt i chłopców, startując w przeszło
20 dyscyplinach sportowych, takich jak: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa,
piłka ręczna, koszykówka, unihokej), szachy, tenis stołowy, konkurencje lekkoatletyczne (biegi
krótkie i na długich dystansach), biegi przełajowe indywidualne i drużynowe, narciarstwo alpejskie.

Tabela 75. Zestawienie ilości zawodów sportowych i ich uczestników dla poszczególnych typów szkół
Igrzyska dzieci

Igrzyska młodzieży

Licealiada młodzieży

Razem

21+2

20+2

20+2

Ilość zawodów

– w tym 1 wspólna
dla wszystkich

– w tym 1 wspólna
dla wszystkich

– w tym 1 wspólna
dla wszystkich

63

Ilość uczestników

2018

1794

1892

5074

Źródło: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piwnicznej-Zdroju

Rywalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trwała cały rok
szkolny, była bardzo zacięta i wyrównana. Zawody sportowe cieszyły się dużą popularnością, stały
na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wszystkie imprezy sportowe miały
zagwarantowane profesjonalne zabezpieczenie medyczne zapewniane przez ratowników
medycznych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Tabela 76. Wyniki szkolnego współzawodnictwa sportowego w Powicie Nowosądeckim – klasyfikacja końcowa
Miejsc
Punktacja

Igrzyska dzieci –
szkoły podstawowe
(roczniki 2006)

Igrzyska młodzieżyszkoła podstawowa (gimnazja)
(roczniki 2003, 2004,2005)

Licealiada młodzieży

I miejsce

Szkoła Podstawowa
w Jazowsku
73,5 pkt.

Szkoła Podstawowa
w Jazowsku
75 pkt.

Zespól Szkół
w Łącku
156 pkt.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Muszynie
65 pkt.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łącku
65,5 pkt.

Liceum Ogólnokształcące
w Grybowie
143,5 pkt.

Szkoła Podstawowa
w Podegrodziu
44 pkt.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w
Ptaszkowej
61 pkt.

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krynicy-Zdroju
127 pkt.

II miejsce

III miejsce

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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7.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Starym Sączu (PMDK)

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

ul. A. Mickiewicza 33
33-340 Stary Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

W zakresie kultury Powiat Nowosądecki realizuje zadania mające na celu dbałość
o dziedzictwo kulturowe regionu. W tym celu współpracuje z samorządami gmin, samorządem
województwa małopolskiego, instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami oraz
licznymi zespołami amatorskimi, twórcami i działaczami kultury.
W 2019 roku Powiat Nowosądecki przeznaczył na zadania z kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego 757 191 zł, z czego:
1. Zadania z zakresu kultury – 162 241 zł,
2. Biblioteki (dotacja) – 318 000 zł,
3. Domy i ośrodki kultury – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – 204 950 zł,
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 72 000 zł.
Wykres 9. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2019 roku w układzie procentowym

10%

21%

27%

Zadania z zakresu kultury
Biblioteki (dotacja)
Domy i ośrodki kultury

42%

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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7.2. Kultura
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Na zadania z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 166 000 zł, wydatkowano
natomiast 162 240,92 zł. Przeznaczono je na niżej wymienione imprezy kulturalne dofinansowane
przez Powiat w formie dotacji, a realizowane przez organizację prowadzącą działalność pożytku
publicznego. Środki finansowe zostały przekazane w trybie otwartego konkursu pn. „Kulturalne
Sądeckie – Edycja 2019” i w ramach patronatu Starostwa Powiatowego. Zrealizowano lub
dofinansowano następujące zadania:


Imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „To co nasz
babki warzyły – Tradycyjne smaki Łącka”, „Łąckie skarby” – konkurs o dziedzictwie
kulturowym regionu, „Posąsiedzku ze Św. Ojcem Stanisławem Papczyńskim”,
Festyn Rodzinny, „Janczowskie godnie niech nam nie zaginie”, „Potycki GóralskoLachowskie”.



Prezentacje artystyczne: Festiwal muzyczny pn. „Muzyka dla Wszystkich”, „Święto
Kwitnących Jabłoni”, „Strażacy nie tylko ratują ale też pięknie grają”, „Echo Trombity”,
„Małopolskie Spotkania Taneczne”, „Koncert Królowej Krynickich Zdrojów”, „Gramy na
tak”, „Zaduszki Muzykackie”, „Festiwal – Najlepsi z najlepszych”.



Promocja sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: „Kiyrpecki promują
Sądecczyznę”, wyjazd Zespołu Regionalnego „Mystkowianie do Turcji”, udział Zespołu
Regionalnego „Nawojowiacy” w Międzynarodowym Festiwalu w Albanii, „Lipniczanie
z przytupem promują kulturę”, „Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, promocja
walorów folkloru Pogórza przez Zespół Regionalny „Kowalnia”, „My są baby jakich mało”,
udział Zespołu „Mała Helenka” w festiwalu folkloru w Serbii, „Zespół Brzeźnioki na
festiwalu w Bułgarii”, „Promocja walorów folkloru Pogórza”, „Szlakiem historii i kultury
miast partnerskich – Chór Scherzo w Narwiku”, „Mała Helenka na festiwalu w Jastrzębiej
Górze”.



Prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolski Przegląd Recytatorski – eliminacje
powiatowe w Marcinkowicach, XII edycja konkursu o Nagrodę „Sądecczyzna”
im. Szczęsnego Morawskiego na najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, spotkania
z książką inspirowaną twórczością Maryana (Pinchasa Bursteina).



Ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs Muzyków,
Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, „Poprawiny
u Gaździny”, „Folusznictwo i wzornictwo – kultywowanie unikatowego rzemiosła Ziemi
Sądeckiej”, „Marcinkowicka kuchnia dawna”, „Potycki góralsko – lachowskie”.



Wydawnictwa regionalne: „Almanach Łącki”, „Szlakami cerkiew Ziemi Łabowskiej” – album.
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Starosta Nowosądecki przyznał 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, które zostały
wręczone podczas „Dnia Bibliotekarza”, 14 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników
działających na rzecz upowszechniania kultury wręczone podczas Powiatowego Dnia Kultury
i Sportu oraz 8 nagród zbiorowych za osiągnięcia artystyczne wręczane podczas jubileuszy.
Ponadto Starosta Nowosądecki nagrodził laureatów: Powiatowego Konkursu Kolędniczego
„Sądeckie Kolędowanie”, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych
i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Małopolskiego Festiwalu „Echo Trombity”.
BIBLIOTEKI
Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie Uchwały Nr 67/XI/99 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 16 sierpnia 1999 roku (aneks z dnia 2 stycznia 2019 toku) zostały
powierzone Miastu i Gminie Stary Sącz, którego władze wyraziły zgodę na utworzenie na bazie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu placówki o nazwie Powiatowa i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
Na realizację tego zadania w 2019 roku Starostwo Powiatowe przeznaczyło na wydatki
bieżące dotację w kwocie 318 000 zł. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów
funkcjonowania biblioteki w zakresie:
 zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w powiecie,
 zakup książek do działu regionalnego,
 szkolenia bibliotekarzy, delegacje,
 spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatowa,
 wkład do projektów zewnętrznych,
 częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefon itp.).
POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Zadania z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz dorobku regionalnego realizuje
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu (PMDK). Działania PMDK skupiają się przede
wszystkim na podnoszeniu atrakcyjności oferty prowadzonych zajęć, tworzeniu innowacyjnych
form rozwijania zainteresowań oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej. W 2019 roku
przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 204 950,08 zł. W badanym okresie instytucja ta
przeprowadziła następujące konkursy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, w których
uczestniczyło łącznie 2976 dzieci i młodzieży oraz 455 nauczycieli- instruktorów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XXIV Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów,
Finał XXIV Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów,
Konkurs Plastyczny pn. „Kartka Wielkanocna”,
XXIV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych,
XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku – Zima”,
XVII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków grających na Keyboardzie,
XXIV Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków – Instrumentalistów,
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8. Koncert Finałowy XXIV Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków – Instrumentalistów,
9. IX Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego,
10. XI Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych,
11. XVIII Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów,
12. XXXVI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha,
13. XVII Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas.
Ważnym zadaniem na rzecz ochrony dorobku kulturalnego regionu oraz zapewnienia kadry
zespołom regionalnym jest prowadzenie szkółek ginących zawodów na zasadzie mistrz-uczeń.
Obecnie na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 46 szkółek, w tym:
 muzykowania ludowego – 32,
 rzeźby i tkactwa – 1,
 haftu – 2,
 bibułkarstwa – 2,
 ceramiki – 2,
 plastyki – 1,
 tańca ludowego i regionalnego – 3,
 ikonopisarstwa – 2,
 studio piosenki – 1.
W zajęciach tych uczestniczyło 457 dzieci i młodzieży. Są one prowadzone przez 32
wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Ważną gałęzią działalności PMDK jest Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego. Przez 20 lat
w ramach fonoteki zostało wydanych 164 płyty, co stanowi unikatową działalność na skalę całego
kraju. W 2019 roku doposażono studio nagrań, a także zarejestrowano elektronicznie na płytach
CD dorobek artystyczny następujących kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego
ruchu artystycznego działających na terenie Powiatu:
 Zespołu Regionalnego „Czarny Potoczek” – ,,Przez potocką wieś...”,

Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowioki” – ,,Muzyka Lachów Sądeckich”,
 Zespołu Regionalnego „Brzeźnioki” – ,,Z kolędą idziemy”,
 Zespołu Pieśni i Tańca „Przyszowianie” – ,,Witaj Zbawicielu!”,
 Grupy Śpiewaczej z Przyszowej – ,,Przyszowskie śpiewanie”.
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7.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

W 2019 roku przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego kwotę 72 000 zł. i przekazano niżej wymienionym podmiotom, które złożyły
wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich:

Tabela 77. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku

L.p.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1.

Konserwacja ołtarza bocznego prawego
z fragmentami ścian za ołtarzem

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej Wyżnej

8 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Anny w Żegiestowie

7 000 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Anny w Żegiestowie

7 000 zł

2.

3.

4.

5.

6.

Remont dachu nad prezbiterium oraz rozbiórka
kotła kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
w Zubrzyku
Etap II
Remont dachu kościoła
pw. Św. Anny i Św. Michała Archanioła
w Żegiestowie
Etap II
Remont ścian i sufitu przedsionka Kościoła
pw. Św. Marcina
Konserwacja rzeźby przedstawiającej
Św. Michała Archanioła w ołtarzu bocznym
lewym oraz obrazu z górnej bramki z ołtarza
bocznego lewego
Konserwacja dwóch rzeźb wieńczących filary
bramy św. Michała Archanioła,
Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus

7.

Prace przy malowidłach na ścianach, dekoracjo
malarskiej we wnętrzu świątyni

8.

Konserwacja techniczno-estetyczna lewego
ołtarza bocznego (dwie figury aniołów na
konsolach, płaskorzeźba Serca Pana Jezusa,
retabulum, stipes)

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Marcina w Mogilnie
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
w Wielogłowach
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
w Łącko
Parafia Rzymsko -Katolicka
pw. Św. Bartłomieja
w Zbyszycach
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Imienia Maryi Panny
w Ptaszkowej

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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211

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Turystyka i promocja Powiatu

8.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki
:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Rady i Zarządu

Promocja powiatu należy do zadań bezpośrednio wymienionych w ustawie z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym. Zadania promocyjne są realizowane przez Biuro Promocji
i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Są one wykonywane w dwóch obszarach: promocji
samorządu i samorządności (promocja wewnętrzna) oraz promocji powiatu jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie (promocja zewnętrzna). Ponadto raz w roku przyznawane są przez Radę
Powiatu Nowosądeckiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Sprawy z tego
zakresu prowadzone są przez Biuro Rady i Zarządu.

8.2. Promocja Powiatu
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Z zakresu promocji Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok zaplanowano 209 500 zł,
a wydatkowano 205 988,81 zł. W celu realizacji zadań wynikających z promocji Powiatu
w 2019 roku podjęto działania:
Tabela 78. Działania podjęte z zakresu promocji powiatu w 2019 roku

Rodzaj działania

Przeznaczone środki

Wykonanie ozdobnych grawertonów wraz z opakowaniami, listów i adresów
okolicznościowych, naklejek, nagród w postaci miniatur obrazów, odznaczeń
starosty (Złotych Jabłek Sądeckich).
Udział w wydarzeniach z zakresu marketingu terytorialnego:
Targi Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi,
Targi Turystyczne GLOBALNIE w Katowicach,
Lubelskie Targi Turystyczne w Lublinie,
Piknik nad Odrą w Szczecinie
Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (kalendarze ścienne i książkowe na
2020 rok).
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Udział i współorganizacja imprez o charakterze promocyjno-kulturalnoturystycznym:
wystawa fotograficzna w ramach projektu Axis mundi: kapliczki i krzyże
przydrożne,
III Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet NOWY SĄCZ CUP 2019,
IV Krynicki Rajd Rowerowy,
Festyn Rodzinny w Krużlowej Wyżnej,
Wystawa Agropromocja w Nawojowej,
Bieg Górski ŁEMKOWYNA ULTRA - TRIAL.
Aktualizacja strony internetowej Powiatu, opłata za utrzymanie domeny
sadeckie.eu, wykonanie interaktywnej turystycznej mapy GPS Powiatu
Nowosądeckiego na stronę www.
Przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych baloniki, torby bawełniane
z nadrukiem logo Powiatu (koszulki, smycze, breloki pcv, cukierki krówki, miód
i zestawy prezentowe).
Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – zestawu folderów promujących
markę i atrakcje regionu:
Sądeckie na rowerze + mapa,
Sądeckie sacrum,
Sądeckie aktywne zimą,
Sądeckie aktywne latem,
Sądeckie szlacheckie,
Sądeckie smakowite,
Sądeckie skarby natury,
Sądeckie Naj,
Sądecka baza noclegowa
zakup fotografii.
Przygotowanie i wykonanie fotogramu promocyjnego powiatu i jego ekspozycja na
wystawie plenerowej „Polska Naj - Zimowa Polska…” na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie.
emisja artykułu promocyjnego na łamach Vademecum Turysty - Lato 2019
Przyznano dotacje dla NGO w otwartym konkursie KOCHAM SĄDECKIE

17 529,99 zł

4 833,90 zł

56 324,90 zł

56 726 zł

4 551 zł
3 690 zł
36 645 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W celu promocji Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku zrealizowano ponadto następujące
zadania:
 przygotowano 2 726 dyplomów okolicznościowych i listów gratulacyjnych wręczanych
odznaczonym przez Starostę Nowosądeckiego Złotym lub Srebrnym Jabłkiem Sądeckim;
 wypożyczono namioty lub stragany z nadrukiem herbu/logo powiatu na 25 wydarzeń
plenerowych organizowanych przez samorządy, inne instytucje lub organizacje pozarządowe;
 151 wydarzeń odbywających się na terenie Sądecczyzny uzyskało wsparcie w postaci
upominków-gadżetów dla uczestników, zwycięzców konkursów, uczestników loterii fantowych
itp.;
 50 wydarzeń swoim patronatem objął Starosta Nowosądecki;
 wydano łącznie 43 015 szt. materiałów promocyjnych – upominki promocyjne
i okolicznościowe, fanty loteryjne i inne.
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W ramach działań promocyjnych prowadzono kampanie w mediach społecznościowych na
kontach powiatu: Facebook, Instagram, Pinterest.
FACEBOOK – serwis społecznościowy o zasięgu ogólnoświatowym, w ramach którego
zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami
i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. W 2019 roku:


osiągnięto liczbę 7 431 indywidualnych polubień konta
promocyjnego powiatu („Sądeckie zaprasza”),

W 2018 roku:
 5 472 polubień



zasięg postów publikowanych na koncie promocyjnym
powiatu – 18 333 użytkowników,

 13 142

pracownik odpowiedzialny za prowadzenie kampanii
w mediach społecznościowych opublikował 993 unikalnych
postów na koncie „Sądeckie zaprasza”.

 795 postów



użytkowników

Konto społecznościowe „Sądeckie zaprasza” prowadzone na Facebooku w zdecydowanej
większości obserwują kobiety (66%). Znajdują się one głównie w przedziale wiekowym
25-34 lata (19%) oraz 35-44 lata (21%). Również najwięcej mężczyzn w tym wieku polubiło
powiatowy profil – kolejno (8% i 11%). Zależności te zostały zobrazowane za pomocą poniższego
wykresu:

Wykres 10. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie)
konto społecznościowe „Sądeckie zaprasza” ze względu na wiek i płeć

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zasięg powiatowego konta na Facebooku obrazuje zamieszczona poniżej tabela:
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Tabela 79. Zasięg konta Sądeckie Zaprasza na Facebooku w 2019 roku

Kraj
Polska
Wielka Brytania
Niemcy
USA
Włochy
Irlandia
Holandia
Austria
Francja
Norwegia
Belgia
Szwecja
Hiszpania
Słowacja
Brazylia
Kanada
Grecja
Szwajcaria
Republika Czeska
Australia
Dania
RPA
Białoruś
Islandia
Rumunia
Finlandia
Bułgaria
Egipt
Izrael
Ukraina
Algieria
Maroko
Malta
Urugwaj
Curacao
Meksyk
Pakistan
Serbia
Tajlandia
Turcja
Tajwan
Indie
Korea Południowa
Katar
Węgry
Chorwacja
Kosowo
Bośnia
i Hercegowina

Liczba
Fanów
6723
248
124
93
68
52
37
32
32
30
17
12
20
13
9
12
10
7
8
6
8
6
5
4
4
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
4
2
3
1

Liczba
Fanów
2269
577
265
300
178
73
83
71
93
87
130
54
48
57
55
62
41
29
29
149
30
29
18
20
23
25
18
27
22
19
21
19
18
28
18
23
23
18
23
20
19
20
18
17
31
18
26

Miasto
Nowy Sącz
Kraków
Warszawa
Gorlice
Krynica-Zdrój
Stary Sącz
Muszyna (woj.)
Tarnów (woj.)
Piwniczna-Zdrój
Łódź (woj.)
Grybów (woj.)
Londyn
Wrocław
Rytro
Rzeszów (woj.)
Katowice (woj.)
Lublin (woj.)
Wiedeń
Poznań (woj.)
Limanowa (woj.)
Tylicz
Gliwice
Dublin, Irlandia
Dębica
Dąbrowa Górnicza
Gdańsk
Dobra
Sosnowiec
Łomnica-Zdrój
Dąbrowa Górnicza
Zabrze
Kielce
Mielec
Częstochowa
Grybów
Gdynia
Opole (woj.)
Tychy
Bielsko-Biała
Brzesko
Bochnia
Jaworzno
Chicago
Łukowica
Bobowa
Radom,
Laskowa
Jasło

Język
polski
angielski (USA)
angielski (Wielka Brytania)
włoski
niemiecki
francuski (Francja)
hiszpański (Hiszpania)
portugalski (Brazylia)
rosyjski
słowacki
czeski
szwedzki
bułgarski
grecki
ukraiński
sz_PL
hiszpański
norweski
niderlandzki
portugalski(Portugalia)
rumuński
turecki
afrykanerski
duński
estoński
hebrajski
chorwacki
węgierski
indonezyjski
koreański
litewski
niderlandzki
serbski
turecki
hindi
chiński
albański
arabski
urdu

24

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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103
49
34
29
9
7
6
7
6
4
3
3
4
12
6
1
5
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
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INSTAGRAM – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć o zasięgu
ogólnoświatowym, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia
użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz
udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. W 2019 roku:
•

opublikowano 32 posty fotograficzne, ukazujące ziemię
sądecką,



osiągnięto liczbę 913 osób obserwujących.

W 2018 roku:
 44 posty
 875 użytkowników

PINTEREST – serwis społecznościowy o zasięgu ogólnoświatowym przeznaczony do
kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów wizualnych. W 2019 roku:


profil powiatowy odwiedziło ok. 2370 tysiące osób,

W 2018 roku:
 ok. 4 tys. osób



liczba pinów (opublikowanych przez powiat zdjęć
prezentujących Sądecczyznę) 255,

 249 pinów



piny prezentowane na 12 tematycznych tablicach –
architektura sakralna, zamki/dwory/pałace, Jezioro
Rożnowskie, przyroda, muzea, regionalne smaki,
uzdrowiska, aktywny wypoczynek, panoramy, urocze
zakątki, szlaki turystyczne, Nowy Sącz – serce regionu.

W 2019 roku Powiat Nowosądecki kontynuował współpracę z innymi powiatami w ramach
umów partnerskich. Poniższa tabela przedstawia podjęte działania:
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Tabela 80. Krajowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy podjęte w 2019 roku

Region

Powiat
Hajnowski

Powiat
Wejherowski

Czas rozpoczęcia
współpracy

Umowa partnerska
podpisana w dniu
21 stycznia 2016 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 sierpnia 2017 r.

Obszar współpracy

Działania w 2018 roku

- zwiększenie zdolności absorbcji europejskich
funduszy strukturalnych,
- poprawa zarządzania instytucjonalnego
w sytuacjach awaryjnych,
- pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej, działalności
rolniczej – małe gospodarstwa, pszczelarstwo
- pomoc w rozwoju działań i promocja dziedzictwa
kulturowego – produkty tradycyjne,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze
edukacji i młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
- zwiększenie zdolności absorbcji europejskich
funduszy strukturalnych,
- poprawa zarządzania instytucjonalnego
w sytuacjach awaryjnych,
- pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej,
- działalności rolniczej – małe gospodarstwa,
pszczelarstwo,
- pomoc w rozwoju działań i promocja dziedzictwa
kulturowego – produkty tradycyjne,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze
edukacji i młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W dn. 30 maja – 2 czerwca 2019 r. udział drużyny Powiatu Hajnowskiego w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP.

Delegacja na czele z wicestarostą Antonim Koszykiem oraz Przewodniczącym Rady
Powiatu Nowosądeckiego Romanem Potońcem w dniach 13-16 września 2019 r.
wzięła udział w powiatowo-gminnych dożynkach, które odbyły się w Bożympolu
Wielkim na terenie partnerskiego Powiatu Wejherowskiego. Oficjalnej delegacji
towarzyszył Zespół Kowalnia ze Stróż.
W dniach 25-28 września 2019 r. delegacja na czele ze Starostą
Markiem Kwiatkowskim gościła w Powiecie Wejherowskim. Uczestniczono w Misji
Gospodarczej przedstawicieli samorządów m.in. z Litwy i Gruzji a także w Gali Kultury
Powiatu Wejherowskiego. Spotkania w lokalnych przedsiębiorstwach i placówkach
edukacyjnych były okazją do wymiany doświadczeń, a także nawiązania współpracy
przy realizacji różnych projektów.
W dn. 30 maja – 2 czerwca 2019 r. udział drużyny oraz delegacji oficjalnej Powiatu
Wejherowskiego w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej POPRAD
MUSZYNA CUP.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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8.3. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej”
Medal „Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej” to odznaka honorowa przyznawana raz w roku przez
Radę Powiatu Nowosądeckiego. Odznaka honorowa oraz zasady jej przyznawania zostały
ostatecznie określone uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 371/XXXVII/2010 z dnia
26 marca 2010 roku. W myśl tej uchwały, odznaka nadawana jest za wybitne osiągnięcia
w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla
rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego. Z wnioskiem o nadanie odznaczenia może wystąpić:






Zarząd Powiatu Nowosądeckiego,
Kapituła,
komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego,
fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze – działające na terenie
Powiatu Nowosądeckiego,
organy samorządu terytorialnego.

W uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadana również jako wyróżnienie
pośmiertne. Każdego roku wręczenie medali odbywa się na uroczystej sesji Rady.
Odznaczenie stanowi okrągły medal z żółtego metalu o średnicy 50 mm, zwieszony na
szarfie w kolorach złotym i czerwonym. Awers zawiera wizerunek herbu Powiatu Nowosądeckiego
oraz napis: „Rada Powiatu Nowosądeckiego – Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Rewers przedstawia
wizerunek św. Kingi oraz napis – „Patronka Ziemi Sądeckiej”. Odznakę nosi się na szyi lub w formie
miniatury awersu.
Rysunek 17. Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Źródło: Zasoby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2019 roku odznaki zostały przyznane 6 osobom i wręczone podczas VII Uroczystej Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 14 czerwca 2019 roku. Honorowego odznaczenia
wyróżnionych osób dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan Roman Potoniec
wraz ze Starostą Nowosądeckim Panem Markiem Kwiatkowskim.
Tabela 81. Wykaz osób odznaczonych odznaką honorową
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” w 2019 roku

Odznaczona osoba

Wnioskujący

Uchwała

Uzasadnienie

Pan Teodor Gargas

Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
w Nowym Sączu

Uchwała
Nr 63/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Za trud i ofiarność w służbie
mieszkańcom Sądecczyzny
oraz pracę na rzecz podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa

Pani Maria Jaworecka

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Korona
Sądecka”

Uchwała
Nr 64/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Pan Andrzej Lis

Stowarzyszenie Na Rzecz
Integracji Środowisk
Akademickich „ORION”

Uchwała
Nr 65/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Za propagowanie krwiodawstwa
na Sądecczyźnie oraz
niestrudzoną działalność na rzecz
społeczności lokalnej

Pan Stanisław Majchrzak

Wójt Gminy Łącko

Uchwała
Nr 66/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie sztuk walki
oraz rozsławianie Ziemi
Sądeckiej w Polsce i na świecie

Pan Jacek Nowak

Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Łabowskiej

Uchwała
Nr 67/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Za upowszechnianie tradycji
pszczelarskiej
oraz działania na rzecz promocji
Sądecczyzny

Ks. Ludwik Ryba

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
„Partnerstwo dla Ziemi
Sądeckiej”

Uchwała
Nr 68/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 roku

Za serce oddane posłudze
kapłańskiej oraz krzewienie
wartości wiary, prawdy
i patriotyzmu

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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8.4. Turystyka
W celu realizacji zadań wynikających z promocji powiatu oraz upowszechniania turystyki
w 2019 roku podjęto następujące działania:


Udział Powiatu Nowosądeckiego w organizacjach turystycznych w tym: Sądecka Organizacja
Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna (opłata składek członkowskich);



Udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach
turystyczno-wystawienniczych, a także współorganizacja wydarzeń prezentujących
i omawiających ofertę turystyczną Sądecczyzny oraz wyposażenie (lady, namioty) i wystrój
(fotografie wielkoformatowe) stoisk wystawienniczych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22-24 marca 2019 roku – targi NA STYKU KULTUR w Łodzi;
29-31 marca 2019 roku – targi GLOBALNIE w Katowicach;
11-12 maja 2019 roku – PIKNIK NAD ODRĄ w Szczecinie;
24-26 maja 2019 roku – LUBELSKIE TARGI TURYSTYCZNE w Lublinie;
8-25 sierpnia 2019 roku – TARGI SZTUKI LUDOWEJ w Krakowie;
18-20 października 2019 roku – targi WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie.

W ramach działań podejmowanych przez Powiat Nowosądecki w 2019 roku w obszarze
upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie środki w wysokości 120 963,39 zł (zaplanowano
123 000 zł) na realizację zadań wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Tabela 82. Podział środków przeznaczonych na realizacje zadań
z zakresu upowszechniania turystyki w 2019 roku

Zadanie

Kwota

Udział Powiatu Nowosądeckiego w organizacjach turystycznych.
Udział Powiatu Nowosądeckiego w międzynarodowych targach turystycznych i innych
wydarzeniach turystyczno-wystawienniczych oraz współorganizacja wydarzeń
prezentujących i omawiających ofertę turystyczną Sądecczyzny oraz wyposażenie (lady,
namioty) i wystrój (fotografie wielkoformatowe) stoisk wystawienniczych (Targi
Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi, Targi Turystyczne GLOBALNIE w Katowicach,
Piknik nad Odrą w Szczecinie, Targi Sztuki Ludowej w Krakowie, Targi Turystyczne
WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie)
Realizacja 8-minutowego filmu promocyjnego w ramach projektu „City Film” (wkład
własny 25% kosztów całościowych)
Zakup publikacji turystycznych (albumy „Sądecczyzna skarby natury i architektury”)

9 840 zł

Razem

93 254,98 zł

3 500 zł
14 368,41 zł
120 963,39 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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8.5. Współpraca międzynarodowa
W 2019 roku Powiat Nowosądecki kontynuował współpracę międzynarodową w ramach
umów partnerskich z partnerami samorządowymi. Dziedziny współpracy obejmują wymianę
doświadczeń i informacji dotyczących funkcjonowania samorządów lokalnych, działań w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej oraz funkcjonowania
inspekcji, służb i straży.
Spotkania międzynarodowe mają również na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy
przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi, wspomagających podjęcie współpracy
gospodarczej oraz poznanie lokalnych rynków produkcyjnych i handlowych. Podejmowanie działań
w ramach współpracy międzynarodowej stwarza możliwość korzystania ze środków pomocowych
i programów Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie wspólnych inicjatyw. Poniżej
zamieszczona tabela zawiera wszystkich partnerów zagranicznych Powiatu Nowosądeckiego oraz
przedstawia działania podjęte w ramach współpracy w 2019 roku.
Ogółem w wydarzeniach i spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez powiat
wzięło udział ok. 600 osób (jako przedstawiciele danych krajów, uczestnicy spotkań, zawodnicy,
widzowie, uczniowie).
W ramach działań podejmowanych przez Powiat Nowosądecki w 2019 roku w obszarze
współpracy międzynarodowej wydatkowano łącznie środki w wysokości 51 213,65 zł
(zaplanowano 75 000 zł).
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Tabela 83. Międzynarodowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy międzynarodowej podjęte w 2019 roku

Region

Kraj

Czas rozpoczęcia
współpracy
Podpisanie umowy
partnerskiej w dniu
15 kwietnia 2002 r.

Powiat Unna

Niemcy

Podpisanie rozszerzonej
umowy o współpracy
w dniu
13 kwietnia 2011 r.

Miasto
Dobrich

Bułgaria

Umowa partnerska
podpisana w dniu
27 maja 2003 r.

Obszar współpracy









nauka i szkolnictwo
kultura
sport
ruch turystyczny/rozwój turystyki
opieka socjalna/walka z bezrobociem
zdrowie/ochrona konsumenta
ochrona środowiska /ochrona przyrody
porządek i bezpieczeństwo publiczne/klęski
żywiołowe
 gospodarka komunalna/rozwój gospodarczy







rozwój gospodarczy, ochrona środowiska,
działalność kulturalna, sport i turystyka,
wymiana młodzieży i partnerstwo szkół,
wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych,
działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń

222

Działania w 2019 roku
2-5 marca 2019 r. – wizyta Starosty Michaela Makiolli w Powiecie
Nowosądeckim.
30 maja 2019 r. – wizyta przedstawicieli frakcji CDU – rozmowy
o możliwościach współpracy biznesowej przedsiębiorców ziemi
sądeckiej i powiatu Unna w Niemczech.
2-30 października 2019 r. – organizacja
Nowosądeckiego praktyk zawodowych dla
Gospodarki i Zarządzania w Unnie (Hansa
finansowanych z programu UE Erazmus+ .
praktyk w dniach 2-9 października 2019 r.

na terenie Powiatu
uczniów ze Szkoły
Berufskolleg Unna),
Wizyta koordynatora
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Miasto Stara
L’ubovňa

Słowacja

Umowa partnerska
podpisana w dniu
22 grudnia 2005 r.

















Miasto
Massa

Miasto
Prešov

Włochy

Słowacja

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.












rozwój gospodarczy
kultura
sport i turystyka
działalność administracji samorządowej
ochrona środowiska
oświata
rozwój komunikacji i transportu
wspólne wydawnictwa promocyjne
wymiana doświadczeń z akcji ratowniczych
wymiana doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków Unii Europejskiej
rozwiązywanie problemów bezrobocia

rozwój gospodarczy, ochrona środowiska
działalność kulturalna, sport i turystyka
wymiana młodzieży i partnerstwo szkół
wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych
działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń
rozwój komunikacji i transportu
wspólne wydawnictwa promocyjne
rozwiązywanie problemów bezrobocia
rozwój gospodarczy
działalność kulturalna
sport i turystyka, oświata
wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych
działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń
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Udział drużyny słowackiej w Międzynarodowym Dziecięcym
Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP organizowanym pod
patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego i Komisji
Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniach 30 maja
– 2 czerwca 2019 r.
W 2019 roku przystąpiono do projekt partnerskiego: „Spływ bez
granic” w ramach programu Współpracy Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020. Pratner wiodący to Miasto Stará Ľubovňa.
Cel projektu: Stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego
i promocja przygranicze turystyki wodnej oraz atrakcji pogranicza.
Okres realizacji (po zmianie harmonogramu): kwiecień 2020 r. –
kwiecień 2021 r.
Budżet projektu po stronie polskiej: 223 288 zł,
w tym dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa: 171 708 zł,
- wkład Powiatu: 51 579 zł (23,10%).
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Okręg
(powiat)
Sălaj

Rumunia

Umowa partnerska
podpisana w dniu
5 października 2007 r.






Miasto
Obrenovac

Serbia

Umowa partnerska
podpisana w dniu
9 maja 2011 r.









zwiększenie zdolności absorbcji europejskich
funduszy strukturalnych,
poprawa zarządzania instytucjonalnego
w sytuacjach awaryjnych
pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej
działalności rolniczej – małe gospodarstwa,
pszczelarstwo
pomoc w rozwoju działań i promocja
dziedzictwa kulturowego – produkty tradycyjne
wymiana informacji i dobrych praktyk
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
wymiana informacji i dobrych praktyk,
w sektorze edukacji i młodzieży
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w sektorze ochrony zdrowia i pomocy
społecznej
rozwój gospodarczy
działalność kulturalna
sport i turystyka,
oświata
wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych
działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń

Udział drużyny rumuńskiej w Międzynarodowym Dziecięcym
Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP organizowanym pod
patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego i Komisji
Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniach 30 maja
– 2 czerwca 2019 r.

Udział zespołu „Mała Helenka” w Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru w Obrenovac w dniach 11-14 sierpnia 2019 r.
Udział
drużyny
serbskiej
oraz
delegacji
oficjalnej
w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej POPRAD
MUSZYNA CUP organizowanym pod patronatem honorowym
Starosty Nowosądeckiego i Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu
Nowosądeckiego w dniach 30 maja – 2 czerwca 2019 r.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zadania z przedmiotowych obszarów realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z zapisami o samorządzie powiatowym powiat realizuje zadania z zakresu ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz gospodarki wodnej.
Wykonując wymogi ustawowe Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, opracował „Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”, który został przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego
Uchwałą Nr 264/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 roku. Program ten uwzględnia najważniejsze
dokumenty strategiczne i programowe zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim, jak
i powiatowym.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
Powyższe zadania realizowane są w Powiecie Nowosądeckim przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W 2019 roku ich realizacja wraz z założeniami programowymi
przedstawia się następująco:
W ramach określenia warunków korzystania ze środowiska w świetle ustaw: Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody:
Liczba

Sprawa

Rok 2018

Rok 2019

Przyjęte zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne

66

64

Przyjęte zgłoszenia instalacji, których eksploatacja w zakresie emisji do
powietrza nie wymaga pozwolenia

7

6

Przeprowadzone kontrole przestrzegania wymagań i stosowania
przepisów w zakresie ochrony środowiska.

7

2

Wydane pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

2

4

Wydane decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu

1

0

Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu

2

0

Wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku
eksploatacji instalacji

2

1

Wydane decyzje umarzające postępowanie w sprawie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji

0

1
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Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji

0

1

Wydane zezwolenia na transport odpadów

2

0

Udzielone zezwolenia na zbieranie odpadów

3

0

Wydane decyzje umarzające postępowanie w sprawie udzielenia
zezwolenia na zbieranie odpadów

0

1

Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie
odpadów

3

3

Zawieszone postępownnie w sprawie udzielenia zezwolenia na
zbieranie odpadów

0

1

Wydane decyzje o cofnięciu zezwolenia na przetwarzanie odpadów

0

1

Dokonane zmiany decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów

1

0

Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na
przetwarzanie odpadów

2

0

Wydane decyzje na przetwarzanie odpadów w instalacji, po dokonaniu
kontroli instalacji wspólnie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu

2

0

Dokonane wpisy do rejestru zwierząt i roślin podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE i wydane
zaświadczenia poświadczające wpis do ww. rejestru

12

10

Wykreślenia z rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa UE

1

3

Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

82
(442 szt.)

74
(534 szt.)

Wydane decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do
nieruchomości będącycch własnością gminy

0

5

Wydane decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew

8

0

Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów

6
(210 szt.)

3
(377 szt. drzew
i 1873 m3
krzewów)

Wydane decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew

16

3

Wydne decyzje zmieniające termin usunięcia drzew

0

2

112

90

Przeprowadzone wizje w terenie zgodnie z zapisem ustawy o ochronie
przyrody (art. 83 c ust. 1)
Sporządzone opinie dla gminnych programów ochrony środowiska
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Ponadto w ramach działań podjętych w tym zakresie:
• Sporządzano sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Powietrza” dla Województwa
Małopolskiego.
• Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie,
Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania
odpadów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Dokonano analizy i sporządzono wykaz
wszystkich podmiotów prowadzących działalność w oparciu o udzielone przez Starostę
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
• Na bieżąco prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
Dodatkowo w roku 2019:
• W roku 2019 sporządzono sprawozdanie dotyczące średnich źródeł spalania z terenu
Powiatu Nowosądeckiego, dla których przed dniem 27 listopada 2017 r. zostały wydane
pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów lub zgłoszenia.
• W ramach współpracy z MWIOŚ w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu, w związku
ze stwierdzonym naruszeniem warunków zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego
przedsiębiorcy przez Starostę Nowosądeckiego wezwano podmiot do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, a następnie przeprowadzono
kontrolę podmiotu w tym zakresie.
W ramach realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne:

Sprawa

Rok 2019

Wydane decyzje wykreślające z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa grunty pokryte
śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 218
Prawa wodnego)

1 (4 działki)

Wydane decyzje potwierdzające wygaśnięcie trwałego zarządu wód, gruntów
pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz RZGW
lub Marszałka Województwa Małopolskiego:

14 (228 działek)

W ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółek Wodnych:
• stan ilościowy spółek wodnych w 2019 roku nie uległ zmianie –
30 Spółek (25 działających, 5 do likwidacji),
•

sprawdzano przedłożone przez Zarządy spółek uchwały organów
spółek pod względem zgodności z prawem i statutem – w roku 2019
wydano 1 decyzję o nieważności uchwały,

•

zakończono postępowanie wszczęte w grudniu 2018 i wydano
1 decyzję odmawiającą zatwierdzenia zmian w statucie spółki.
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W 2018 roku:
 1 decyzja
odmawiająca
zmian w statucie.
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W ramach nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz
prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych:
Liczba

Sprawa

Rok 2018

Rok 2019

114

134

0

2

1

1

118

117

Wydane kopie lub odpisy decyzji zatwierdzających dokumentacje
geologiczne

0

9

Sprawdzone zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych
w celu wykorzystania ciepła ziemi, które nie podlegają zatwierdzeniu

7

3

Przyjęte zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych
w celu wykorzystania ciepła ziemi, które nie podlegają zatwierdzeniu

5

3

Sprawdzone i przyjęte zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót
geologicznych i poboru próbek

109

121

Wydane decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych
Wydane decyzje umarzające
projektów robót geologicznych

postępowanie

ws.

zatwierdzenia

Sprawdzone i przyjęte projekty robót geologicznych obejmujące
wykonanie jednego otworu wiertniczego do głębokości 30 m p.p.t., nie
wymagający zatwierdzenia
Wydane decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne

Ponadto w ramach działań podjętych w tym zakresie:
 wykonano zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac
hydrogeologicznych za rok 2017 i 2018 (formularz sprawozdawczy OŚ-26).
W ramach udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych:
Liczba

Sprawa

Rok 2018

Rok 2019

Rozpatrzone wnioski o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

1

0

Wydane decyzje udzielające koncesji na wydobywanie kopalin

1

0

Rozpatrzone wnioski o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin
na rzecz innego przedsiębiorcy

0

2

Wydane decyzje przenoszące koncesje na wydobywanie kopalin na
rzecz innego przedsiębiorcy

0

1

Wydane decyzje umarzające postępowanie ws. przeniesienia koncesji

0

1

Rozpatrzone wnioski o wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopalin

1

0

Wydane decyzje o wygaśnięciu koncesji na wydobywanie kopalin

1

0

Sprawdzone informacje o wielkości wydobycia i wnoszonych opłat
eksploatacyjnych za wydobywanie kopaliny

24

22

Sprawdzone zestawienia Z-2 dotyczące zmian zasobów złoża

12

11
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W ramach uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy oraz
opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
Liczba

Sprawa

2018

2019

92

83

Postanowienia dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach
zabudowy

13

6

Postanowienia opiniujące projekty zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania

28

7

Liczba wniosków, w przypadków których odpowiednio zaopiniowano lub
uzgodniono projekt bez zajęcia stanowiska tzw. milcząca zgoda.

51

68

Rozpatrzone wnioski dotyczące zaopiniowania/uzgodnienia w zakresie
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie
udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – wydane:

W ramach prowadzonego rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami
masowymi oraz terenach osuwiskowych:
W 2018 roku:

rozpatrzono 58 wniosków o udostępnienie kart rejestracyjnych
 55 wniosków.
osuwisk i po i po uzyskaniu zgody Państwowego Instytutu
Geologicznego udostępniono je wnioskującym.

W skutecznym zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym starostów wspomaga PIG-PIB, pełniący funkcję
państwowej służby geologicznej. Od 2006 roku realizuje on projekt System Osłony
Przeciwosuwiskowej (SOPO). W ramach SOPO prowadzony jest stały monitoring osuwisk
zagrażających tzw. infrastrukturze krytycznej. Na obszarze Powiatu Nowosądeckiego system
monitoringu podziemnego założono dla 8 osuwisk, zlokalizowanych w niżej wymienionych
miejscowościach:
Lp.

Miejscowość

Gmina

Nr osuwiska

1.

Rożnów-Zagórze

Gródek n/Dunajcem

72095

2.

Berest

Krynica-Zdrój

36783

3.

Mijasowa

Łącko

31496

4.

Świdnik (Just)

Łososina Dolna

23374

5.

Leluchów

Muszyna

41660

6.

Zbyszyce

Gródek n/Dunajcem

73253

7.

Grybów

Grybów

16892

8.

Jamnica

Kamionka Wielka

60302
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W ramach projektu SOPO Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi również prace interwencyjne
na osuwiskach, które uległy uaktywnieniu w czasie ulewnych opadów deszczu oraz powodzi
i zagrażają pośrednio lub bezpośrednio budynkom (mieszkalnym i gospodarczym). Prace te
polegają na profesjonalnej ocenie w terenie skali zagrożenia oraz opracowaniu kart
dokumentacyjnych osuwisk (KDO), w których są załączane opinie dotyczące konieczności
przeniesienia poza obszar osuwiska zagrożonych budynków oraz wskazówki dotyczące
ewentualnego zabezpieczenia przed dalszym rozwojem osuwiska (jeżeli takie zabezpieczenie jest
możliwe i uzasadnione ekonomicznie).
W ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa:
• zawarto porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa z Nadleśniczymi Nadleśnictw z terenu Powiatu,
• na bieżąco dokonywano analizy posiadanych środków,
W 2018 roku:
• w okresach półrocznych dokonywano analizy realizacji zadań
 2 kontrole.
objętych porozumieniem – w tym zakresie w roku 2019
przeprowadzono 2 kontrole w Nadleśnictwach Gorlice i Stary Sącz,
• na bieżąco współpracowano z nadleśnictwami i gminami w zakresie
nadzoru nad gospodarką leśną i sporządzania uproszczonych
planów urządzenia lasu,
•

zlecono do opracowania uproszczone plany urządzenia lasu
położone na terenie: gminy Muszyna (wszystkie obręby) oraz gminy
Kamionka Wielka – wieś Królowa Górna – razem 12 planów
o ogólnej powierzchni 1192,97 ha,

W 2018 roku:
14 planów o
ogólnej
powierzchni
2580,7821 ha.

•

sporządzono sprawozdania statystyczne LO-1 o lasach publicznych
i LO-3 o lasach prywatnych,
na bieżąco dokonywano zakupu materiałów związanych z nadzorem nad
gospodarką leśną (znaczników, druków i sprzętu do cechowania
drewna),
uczestniczono w Komisjach Terenowo-Gospodarczych Nadleśnictw
w związku z opracowaniem przez nie Planów Urządzenia Lasu,
sprawowano nadzór nad gospodarką leśną w lasach UR w Krakowie
– Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju, w ramach
którego wydano 1480 szt. świadectw legalności pozyskania drewna,
wydano ok. 2080 szt. zaświadczeń potwierdzających objęcie lub
nieobjęcie danego gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu
lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
wydano 11 decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie
z uproszczonym planem urządzenia lasu,
dokonano oceny udatności 2 upraw leśnych założonych w ramach
PROW nalata 2014-2020.

W 2018 roku:
 1 388 szt.
świadectw.

•

•
•

•

•
•
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W 2018 roku:
 1 950 szt.
zaświadczeń.
W 2018 roku:
 7 decyzji.
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W ramach dotowania zalesienia gruntów nieleśnych i odnowienia drzewostanu:
W 2018 roku:
• w 2019 roku nie wydano żadnej decyzji pokrywającej koszty
 1 decyzja.
odnowienia drzewostanu w trybie art. 12 ust. 5 ustawy o lasach.
W ramach dzierżawy obwodów łowieckich polnych:
• naliczano czynsz za dzierżawę 13 obwodów łowieckich polnych,
z uwzględnieniem kosztów ochrony lasu na bieżąco dokonywano
analizy posiadanych środków,
• rozliczano czynsz na nadleśnictwa i gminy proporcjonalnie do
udziału ich powierzchni w obwodach łowieckich,
 przeprowadzono 2 kontrole w zakresie wywiązywania się kół
łowieckich z warunków umowy o dzierżawę obwodów łowieckich
(Koło Łowieckie „Żbik” w Nowym Sączu oraz Koło Łowieckie „Darz
Bór” w Nowym Sączu),
 na bieżąco współpracowano z Zarządem Wojewódzkim PZŁ
w Nowym Sączu, poszczególnymi kołami łowieckimi oraz
Nadleśnictwami w zakresie pozyskania i wymiany informacji
związanych z gospodarką łowiecką.

W 2018 roku:
1 kontrola.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym:
Liczba

Sprawa

2018

2019

Wydane karty wędkarskie uprawniające do amatorskiego połowu ryb

275

318

Zarejestrowany sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb

41 szt.

60 szt.

75

82

Wydane lub prolongowane legitymacje dla strażników Społecznej Straży
Rybackiej

W ramach kształtowania postaw proekologicznych prowadzono sprawy z zakresu przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu edukacji
ekologicznej. W tym zakresie:
W 2018 roku:
 podpisano 2 umowy z organizacjami pożytku publicznego na
 2 umowy.
realizacje zadań z zakresu edukacji ekologicznej – dotacje zostały
rozliczone,
W 2018 roku:
 przeprowadzono 2 kontrole prawidłowości wykonania zadania
2 kontrole.
publicznego,
 współpracowano z Ligą Ochrony Przyrody (1 konkurs o tematyce ekologicznej),
 współpracowano z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym w zakresie edukacji ekologicznej.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Likwidacja wyrobów zawierających azbest
w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

12.02.2018 r. - 30.10.2020 r.

Wartość:

Cel:

964 801,21zł
Wzmocnienie
stanu
bezpieczeństwa
ekologicznego
regionu
z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska,
racjonalnym
użytkowaniem
zasobów
naturalnych
oraz
minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego
zasoby. Projekt przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców,
ochrony zdrowia publicznego przed zagrożeniami ze strony substancji
jakim jest azbest, zmniejszenia emisji pyłu azbestowego do powietrza
oraz wzrostu atrakcyjności terenów oczyszczonych z azbestu dla
turystów, inwestorów i mieszkańców.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W 2019 roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono nowego wykonawcę na usługę usunięcia
i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Odpady zawierające azbest zostały zebrane w dwóch turach: w maju 2019 roku – 405,29 Mg z 156
obiektów oraz we wrześniu 2019 roku – 389,77 Mg ze 135 obiektów.

WNIOSKI:
W ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na latach 2014-2020 do końca 2019 roku łącznie zebrano 2 521,73 Mg odpadów
zawierających azbest z 970 obiektów z terenu Powiatu Nowosądeckiego, co stanowi 84%
unieszkodliwionych odpadów zaplanowanych do usunięcia w ramach realizacji projektu.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami

ul. T. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań
własnych Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmują nieruchomości zabudowane
i niezabudowane o łącznej powierzchni 130,1025 ha oraz udziały w nieruchomościach o powierzchni
1,7371 ha.
Majątek powyższy podzielono na nieruchomości:
1. Przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne
Powiatu, stanowiące własność Powiatu o powierzchni 61,4401 ha oraz udziały
w nieruchomościach o powierzchni 1,2456 ha,
2. Zajęte pod drogi powiatowe (o uregulowanym stanie prawnym) o powierzchni 63,0760 ha,
3. Stanowiące powiatowy zasób nieruchomości o łącznej powierzchni 5,5864 ha oraz udziały
w nieruchomościach 0,4915 ha.
Z powyższych nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę według stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku pozostawały:
 grunty o powierzchni 4,5331ha,
2
 powierzchnie użytkowe 770,73 m .
Tabela 84. Zestawienie nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego

L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

Powierzchnia w ha
2018 r.
2019 r.

Sposób zagospodarowania

Ilość działek
2018 r.
2019 r.

Nieruchomości przeznaczone do wykonywania
61,4439
61,4401
125
zadań statutowych jednostek powiatowych
Udziały w nieruchomościach przeznaczonych do
wykonywania zadań statutowych jednostek
1,2456
1,2456
6
powiatowych
Nieruchomości stanowiące powiatowy zasób
5,5299
5,5864
40
nieruchomości (nierozdysponowane)
Udziały w nieruchomościach stanowiących
powiatowy zasób nieruchomości
0,3588
0,4915
4
(nierozdysponowane)
Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
o uregulowanym stanie prawnym (działki lub
63,1460
63,0760
1501
parcele)
Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami realizuje głównie zadania dotyczące:
 gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego,
 gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
 wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 ustalania odszkodowań,
 przekształcania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności,
 ochrony gruntów rolnych i leśnych.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Poniższa tabela przedstawia liczbę zrealizowanych spraw w 2019 roku w Zespole
ds. Gospodarki Nieruchomościami:
Tabela 85. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2019 roku

Sprawy
Ustalenie odszkodowań z art. 73
(wnioski od 2005 r.)
Ustalenie odszkodowań z art. 98
Ustalenie odszkodowań ze
Specustawy drogowej
Zwroty nieruchomości
wywłaszczonych
Postępowania w o ograniczenie
sposobu korzystania z
nieruchomości
Wywłaszczenia
Zasiedzenia (postępowania sądowe)
Sprawy z zakresu nieruchomości:
- sprzedaż
- darowizna
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Informacja o bonifikatach
udzielonych przy jednorazowej
wpłacie opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego
Dzierżawa, w tym:
a) dzierżawa (zawarcie umowy/
przedłużenie dzierżawy)
b) dzierżawa (rozwiązanie umowy
dzierżawy)
Najem, w tym:
a) najem (zawarcie/przedłużenie
umowy najmu)
b) najem rozwiązanie umowy

Ilość spraw
zarejestrowanych
na 01.01.2019 r.

Napływ nowych
spraw w okresie
od 1.01.2019r. do
31.12.2019 r.

Ilość spraw
zakończonych wg
stanu na
31.12.2019 r.

Ilość spraw
pozostałych do
realizacji według
stanu na
31.12.2019 r.

355

1

0

356

0

2

0

2

43

16

49

10

1

1

1

1

41

44

72

13

1
58

0
8

1
8

0
58

44
8

26
6

14
5

56
9

0

281

281

0

0

109

0

109

7

87

88

6

1

1

2

0

5

9

14

0

0

1

1

0
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Trwały zarząd, tym:
a) wydanie decyzji o oddanie
nieruchomości w trwały zarząd
b) wydanie decyzji o wygaszeniu
trwałego zarządu
c) wydanie decyzji o udzieleniu
bonifikaty z tytułu opłaty za
trwały zarząd
Ilość wydanych zgód na
udostępnienie
nieruchomości/wejście w teren
Nabywanie nieruchomość po drogi
powiatowe
Użytkowanie wieczyste, w tym:
 ilość aktualizacji
 zlecone opracowania (operaty
szacunkowe)
 naliczenia opłat
 odwołania (SKO, Sąd)
 zmiany terminu opłat, bonifikaty

1

12

7

6

0

2

2

0

1

1

2

0

1

18

18

1

6

10

4

12

0

117

117

0

0

3

3

0

0
45
0

212
7
0

212
27
0

0
25
0

6

411

407

10

0

17

17

0

0

17

17

0

0

26

26

0

Rekultywacja gruntów

2

7

7

2

Uzgadnianie decyzji o warunkach
zabudowy

0

64

64

0

kontrole w gminach w zakresie
ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych

0

1

1

0

626

1517

1467

676

Wyłączenia z produkcji rolniczej
gruntów
Sprawozdania RRW – 11 –
wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej
Sporządzanie sprawozdań RRW - 12
– gromadzenie i wykorzystanie
środków FOGR
Zawiadomienia o opłacie rocznej za
wyłączenia z produkcji rolniczej

Łącznie

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

SZERZEJ NA TEN TEMAT W INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
(BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU,
ZAKŁADKA – BUDŻET I MAJĄTEK POWIATU)
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Geodezji

ul. Strzelecka 1
33-300 Nowy Sącz

W wyniku wzajemnych ustaleń Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego
zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu przez Powiat Nowosądecki od dnia 1 stycznia 1999 roku
całości zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określonych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Ilościowy szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Geodezji w zakresie Powiatu
Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza obrazuje poniższa tabela:

Tabela 86. Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Lp

Zadania realizowane przez
Wydział Geodezji w 2019 r.

Miasto
Powiat
Nowy Sącz
Nowosądecki
2018 r. 2019 r.
2018 r. 2019 r.

Razem
2018 r.

2019 r.

Zgłaszanie prac geodezyjnych

2.

Prace te polegają na:
Rejestracji prac geodezyjnych w systemie TurboEWID,
przygotowaniu i wydaniu kopii istniejących w zasobie
geodezyjnym i kartograficznym map (zasadniczej,

ewidencyjnej,
topograficznej), przygotowaniu wypisów
z rejestru gruntów oraz wykazów współrzędnych
punktów osnowy geodezyjnej i punktów terenowych,
określeniu warunków technicznych wykonania pracy,
obliczeniu należnej opłaty i wydaniu licencji na
udostępniane materiały
Przyjmowanie operatów technicznych do Zasobu
Prace te polegają na:
weryfikacji technicznej i formalnej opracowań
złożonych do zasobu uzupełnieniu istniejącego zasobu
geodezyjno kartograficznego zmianami tj. kartowaniu
i wkreśleniu zmian na mapie zasadniczej i ewidencyjnej
wraz z ich nakładkami prowadzonej w formie
analogowej oraz w formie numerycznej, nadaniu
numeru ID operatu – opcjonalnie wystawieniu
dokumentu obliczenia opłaty oraz uwierzytelnieniu
przedłożonych dokumentów oraz ich wydaniu
wykonawcy pracy
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1646

8368

8138

10129

9784

1732

1776

7887

8223

9619
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Wydawanie kopii z materiałów znajdujących się
w zasobie geodezyjno - kartograficznym
(poświadczonych za zgodność z oryginałem odbitek
ozalidowych z mapy zasadniczej, mapy ewidencji
gruntów, oraz wykazów współrzędnych) a także
materiałów archiwalnych z Zasobu dla podmiotów nie
prowadzących
działalności
geodezyjnej,
uwierzytelnianie materiałów sporządzonych przez
wykonawców wystawianie dokumentu obliczenia
opłaty i licencji na udostępniane materiały
Przyjmowanie projektów technicznych sieci uzbrojenia
terenu
Prace te polegają na:
przyjmowaniu,
sporządzaniu
i
rejestrowaniu
dokumentacji projektowej, nanoszenie projektowanych
obiektów na mapę koordynacyjną, organizowanie narad
koordynacyjnych i sporządzanie z nich protokołu,
wystawianie
dokumentów
obliczenia
opłaty
udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
uzgodnionych projektów z narad koordynacyjnych
Zmiany w części opisowej ewidencji gruntów
Zmiany dokonywane są z urzędu lub na wniosek.
Wykonywane są na podstawie ostatecznych decyzji
administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądu
i aktów notarialnych i obejmują wprowadzenie
odpowiedniej zmiany w rejestrze ewidencji gruntów
(dla zmian przedmiotowych wymagana jest kontrola
stanu aktualności mapy ewidencji gruntów)
Decyzje administracyjne
Wydawane decyzje dotyczą ustalenia przebiegu granic
działek ewidencyjnych, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów klasyfikacji gruntów
Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji
gruntów i budynków
Zaświadczenia – komornicy, sądy, gospodarstwa rolne,
sprawy różne

5725

5132

17998

21225

23723

26357

335

346

979

989

1314

1335

3430

4944

14197

15183

17627

20127

10

10

103

73

113

83

1970

2333

8485

9596

10455

11929

1063

780

3997

3122

5060

3902

59

501

0

0

59

501

10. Numeracja porządkowa budynków

311

75

531

441

842

516

11. Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

64

96

148

214

212

310

16460

17639

62693

67204

79153

84843

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Portal Komornika

Ogółem:

Źródło: Opracowano przez Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2019 roku modernizację ewidencji gruntów i budynków całej jednostki ewidencyjnej
Rytro składającej się z 4 obrębów ewidencyjnych: Rytro, Obłazy Ryterskie, Sucha Struga, Roztoka
Ryterska. Powyższe zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewody Małopolskiego. W ten
sposób zostało scyfryzowane kolejne 2,7% powierzchni Powiatu Nowosądeckiego poza projektem
RPO. Zadanie to było zadaniem pozaplanowym.
Na wniosek Starosty Nowosądeckiego w zakresie możliwości zmiany nośnika analogowego
na cyfrowy, Główny Geodeta Kraju pismem z dnia 21 sierpnia 2019 roku przekazał informację
z analizą prawną w przedmiotowym zakresie potwierdzającą możliwość zmiany i wprowadzenie
nowatorskiej metody aktualizacji bazy EGiB wypracowanej przez Starostę Nowosądeckiego.
W 2019 roku przy współpracy z Głównym Geodetą Kraju wdrożono funkcjonalność EKW
polegającą na bezpośrednim dostępie do ksiąg wieczystych z poziomu wykorzystywanego do
prowadzenia bazy EGiB systemu TurboEWID za pomocą szyny ZSIN (Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach) oraz do bazy PESEL. Wg rankingu Głównego Geodety Kraju
w zakresie wykorzystania komunikacji EGiB z EKW polegającej na średniej dziennej liczbie
wywołań, Powiat Nowosądecki zajął w 2019 roku trzecie miejsce w kraju ( po powiecie toruńskim
i poznańskim).
Obecnie, jednym z ważniejszych zadań jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych, map
i wszelkich dokumentów, z których mogą korzystać on-line mieszkańcy i geodeci Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Stan cyfryzacji Powiatu Nowosądeckiego:




modernizacja wykonana przez podmioty zewnętrzne – 6,81% powierzchni Powiatu,
aktualizacja LPIS we własnym zakresie w latach 2017-2019 – 35,55% powierzchni Powiatu,
modernizacja w Ramach RPO w latach 2016-2022 – 27,16% powierzchni Powiatu.

Stan cyfryzacji Miasto Nowy Sącz:



modernizacja wykonana przez podmioty zewnętrzne – 5,95% powierzchni Nowego Sącza,
modernizacja w Ramach RPO w latach 2016-2022 – 72,93% powierzchni Nowego Sącza.

W cyfrowej bazie znalazły się już zasoby dokumentów z gmin: Rytro, Piwniczna-Zdrój
(miasto i gmina), Stary Sącz (miasto i gmina), Łącko, Łabowa, Nawojowa. Klienci indywidualni,
instytucje oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych mogą korzystać z następujących
zasobów cyfrowych:
• Miasto Muszyna (EGiB),
• Miasto Grybów (EGiB, BDOT, GESUT),
• Gmina Rytro (EGiB),
• Miasto Nowy Sącz (obręby od 1 do 16, EGiB),
• Obręb Królowa Górna (EGiB),
• Obręb Bogusza (EGiB),
• objętych cyfryzacją zasobów PODGiK w ilości około 70 tysięcy operatów,
• Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
• Portal Komornika.
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Cały czas podnoszony jest poziom obsługi, który uległ skróceniu w porównaniu z latami
poprzednimi:
• zgłoszenia prac geodezyjnych – 5 dni roboczych,
• weryfikacja prac geodezyjnych od 7 do 21 dni roboczych w zależności od asortymentu,
• wypisy i wyrysy „od ręki”,
• zmiany na wniosek stron – do 7 dni roboczych.
Powiat dysponuje aktualizowaną na bieżąco cyfrową mapą ewidencyjną obejmującą 35,5%
powierzchni Powiatu Nowosądeckiego w przedmiocie geometrii granic działek ewidencyjnych.
Zostało utworzone „Archiwum dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, dokonano też
inwentaryzacji (spisu z natury) wszystkich dokumentów zgromadzonych w PODGiK
w Nowym Sączu tworząc jednocześnie moduł pozwalający na szybkie wyszukiwanie. Spisem
objęto 70 076 sztuk operatów oraz 21 744 sztuk map. W ramach Projektu RPO zrealizowano
pokrycie ortofotomapą całego Powiatu Nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza.
PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

Okres realizacji:

13.07.2016 r. - 04.04.2022 r.

Wartość:

Cel:

16 175 866,49 zł
Wdrożenie procesu udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz
administracji publicznej e-usług publicznych wytworzonych w oparciu
o zmodernizowane dane powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W dniu 5 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa
o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono następujące działania:
 Zakończono realizację umowy z wykonawcą na Digitalizację dokumentów analogowych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na potrzeby realizacji
projektu - I część.
 Przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe oraz zawarto umowę
z wykonawcą na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu
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Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu – II część. Umowa zawarta w dniu 14.05.2019 r. Termin
realizacji – 12 miesięcy.
Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe oraz zawarto umowę
na usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy
ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB. Umowa zawarta w dniu
20 sierpnia 2019 roku. Termin realizacji – 31 grudnia 2021 roku.
Wykonano i uzgodniono projekty modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków
jednostek objętych projektem, w tym Miasto Nowy Sącz, z Małopolskim Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.
Realizowano obowiązki informacyjne, promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie.
Utrzymywano stały kontakt z Instytucją Zarządzającą, Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii oraz Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakończone zostały zrealizowane następujące zadania:
 Zadanie 1 – Cyfryzacja i poprawa jakości informacji przestrzennej oraz rejestrów
publicznych.
Dostawa zobrazowań lotniczych oraz ortofotomapy – w ramach zadania wykonano zdjęcia
lotnicze wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,
aerotriangulacji oraz opracowano bazę danych zobrazowań lotniczych.
 Zadanie 2 – Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych i zdolności rejestrów
publicznych gromadzonych w PZGiK do wzajemnej wymiany danych.
Zakup sprzętu i oprogramowania – w ramach zadania zakupiono: serwery wraz
z oprogramowaniem, macierz dyskową, zasilacz awaryjny, szafę typu rack, przełącznik
sieciowy, oraz silnik (licencję) bazy danych.
WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte
do 2022 roku.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Budownictwa

ul. Strzelecka 1
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Wydział Budownictwa realizuje zadania z zakresu administracji architektonicznobudowlanej. W 2019 roku pracownicy Wydziału Budownictwa zajmowali się 8 681 sprawami
(co stanowi wzrost o 7,1% w stosunku do 2018 roku – 8 105 sprawy). Ich podział dokładnie
pokazuje poniższa tabela:
Tabela 87. Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ilość

Nazwa sprawy
Decyzje pozwoleń na budowę/rozbiórkę
Decyzje uchylenia/wygaszenia pozwoleń
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia (przyjęte bez
sprzeciwu)
Decyzje umarzające postępowanie
administracyjne
Decyzje zgłaszające sprzeciw w przedmiocie
przystąpienia do robót budowlanych
Decyzje w zakresie zmian pozwoleń na budowę
Decyzje przenoszące pozwolenie na rzecz
nowego inwestora
Decyzje odmawiające udzielenia pozwolenia na
budowę i zatwierdzenia obiektu budowlanego
Decyzje wydane w wyniku wznowienia
postępowania
Wezwania w trybie art. 64 Kpa (wnioski nie uzupełnione w terminie 7 dni –
bez rozpatrzenia)
Wnioski, które po wstępnym sprawdzeniu
zostały wycofane
Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Dzienniki budów
Sprawy tzw. „różne”
sprawozdania dla GUS, MUW i GUNB
RAZEM:
Źródło: Opracowane przez Wydział Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sącz
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2018 r.
2384
10
1629
56
114
243

2019 r.
2488
16
1787
34
119
177

73

81

32

16

2

1

94

101

115

109

19
72
2465
779
18
8105

31
36
2903
764
18
8681
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STREFA PLANOWANIA
Zgodnie z art. 11 pkt 2 oraz art. 11 pkt 5 ppkt a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Starosta opiniuje i uzgadnia projekty studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Nowosądeckiego.
Natomiast Zarząd Powiatu opiniuje i uzgadnia na podstawie art. 17 pkt 2 oraz art. 17 pkt 6
ppkt b tiret pierwszy ww. ustawy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gmin. Ruch planistyczny na terenie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019 przedstawia poniższy
wykres.

Wykres 11. Uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku

Chełmiec

13

Podegrodzie

11

Stary Sącz

11

Grybów

6

Łącko

4

Kamionka Wielka

4

Muszyna

3

Piwniczna-Zdrój

3

Łabowa

2

Nawojowa

2

Gródek nad Dunajcem

2

Korzenna

2

Łososina Dolna

1

Rytro

1

Źródło: Opracowane przez Zespół ds. Inwestycji
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Rzecznik Praw Konsumenta

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Istotnym elementem wychodzenia naprzeciw potrzebom mieszkańców jest instytucja
Rzecznika Praw Konsumentów, zapewniająca bezpłatne poradnictwo konsumenckie oraz
informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Główne zadania Rzecznika to:






występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań,
współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), organami
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie
ochrony konsumentów,
działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

W 2019 roku zaobserwowano zwiększoną aktywność konsumencką mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego w stosunku do poprzednich dwóch lat. Ogólna liczba porad udzielonych przez
Rzecznika wyniosła 1 416, podczas gdy w roku 2018 były to 1 393 porady.
Wśród porad największą część stanowiły porady osobiste i telefoniczne (1267). Pozostałą
część (149) stanowiły porady pisemne. W 2019 roku realizacja pozostałych zadań utrzymywała się
na poziomie roku poprzedniego.
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Wykres 12. Liczba porad udzielona przez Rzecznika Praw Konsumentów w latach 2017-2019

1450
1416
1393

1400

1350

2017 rok
2018 rok

1300

2019 rok

1284

1250

1200
Liczba porad
Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Rzecznika Praw Konsumentów

Wykres 13. Procentowy stosunek rodzajów udzielonych porad przez Rzecznika Praw Konsumentów

74%

Porady osobiste i telefoniczne

Porady pisemne
26%

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Rzecznika Praw Konsumentów
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W 2019 roku zdecydowana większość porad dotyczyła sprzedaży artykułów przemysłowych,
produktów oraz różnego rodzaju usług na rynku konsumenckim – ponad 97%, (1373 porady).
Pozostałe (43 porady) dotyczyły spraw niekonsumenckich i informacji ogólnych.
Spośród porad konsumenckich udzielonych w 2019 roku 226 zakończyło się wszczęciem
postępowania i skierowaniem wystąpień do przedsiębiorców. To znaczący wzrost wobec
145 wystąpień wygenerowanych przez Rzecznika w 2018 roku. Działania Rzecznika podejmowane
w trakcie realizacji postępowań konsumenckich przyniosły pozytywny efekt w postaci przychylenia
się przedsiębiorcy do roszczeń konsumenta w ponad 76% przypadków.
Występowanie do przedsiębiorców spełniało także rolę edukacyjną – dokonując analizy
konkretnego przypadku, Rzecznik wskazywał przedsiębiorcy właściwy sposób postępowania
w stosunkach z konsumentami.
Poza kwestiami organizacji i zapewnienia ciągłości obsługi Klientów, w roku 2019
współdziałano przede wszystkim z Nowosądeckim Oddziałem Federacji Konsumentów. W ramach
zawartej umowy na świadczenie usług bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego dla mieszkańców
Powiatu Nowosądeckiego pracownicy Federacji udzielili ponad 200 porad osobistych
i telefonicznych, a także wydali konsumentom 143 opinie w zakresie obuwia, wyrobów skórzanych
i materiałoznawstwa, które zostały wykorzystane przez samych konsumentów oraz przez Rzecznika
w skutecznym dochodzeniu od przedsiębiorców roszczeń reklamacyjnych. Poza Federacją
Konsumentów, powiatowy Rzecznik współpracował z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów
w Nowym Sączu.
Wszystkie te działania mają na celu pomoc mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. Pomoc, jaką otrzymują od Rzecznika Praw Konsumenta, jest
kompleksowa i często konsultowana również z radcami prawnymi. Klienci Starostwa Powiatowego
są też edukowani w zakresie praw, jakie przysługują im przy zawieraniu różnych transakcji. Oprócz
Rzecznika Praw Konsumenta mają również dostęp do radców prawnych i prawników, którzy
świadczą nieodpłatną pomoc prawną.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Głównym zadaniem samorządów w ramach realizacji zadań obronnych jest: organizowanie
cywilno-gospodarczego wsparcia układu militarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zaleceniami właściwych organów nadrzędnych oraz potrzebami sił zbrojnych własnych
i sojuszniczych, a przede wszystkim zapewnienie ochrony ludności oraz porządku publicznego
na administrowanym terenie. Za realizację zadań obronnych w powiecie odpowiedzialność ponosi
Starosta. Podczas wykonywania zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej
państwa Starosta organizuje system stałego dyżuru oraz główne stanowisko kierowania.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

OBRONNOŚĆ






Opracowano oraz uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie „Plan Szkolenia Obronnego Powiatu
Nowosądeckiego na rok 2019” oraz „Program Szkolenia Obronnego w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu na lata 2018-2020”.
Zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu realizacji zadań
obronnych w Starostwie, w którym udział wzięły następujące obsady:
 Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego – 18 osób,
 Stałego Dyżuru Starosty Nowosądeckiego – 7 osób,
 Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego oraz osoby, na które
nałożono zadania obronne wynikające z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu
Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa
i w Czasie Wojny” – 58 osób,
 w szkoleniu uczestniczył także skład osobowy Stałego Dyżuru Dyrektora SP ZOZ – Szpital
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju – 7 osób.
Opracowano „Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu”, przedstawiający elementy systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym, w tym: posiadane zasoby ludzkie, organizację planowania
operacyjnego, przygotowanie i funkcjonowanie Głównego Stanowiska Kierowania, Zapasowe
Miejsca Pracy, systemów łączności, punktu kontaktowego HNS oraz informacje dotyczące
przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych w Starostwie.
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Opracowano „Plan Przeprowadzenia Kontroli Problemowych z Zakresu Realizacji Zadań
Obronnych w Jednostkach Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w 2019 roku”. Przeprowadzono 2 kontrole problemowe w:
 SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Opracowano nowy „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” wraz
z częścią graficzną, który został uzgodniony z WKU w Nowym Sączu oraz KMP w Nowym Sączu.
Przyjęto „Plany Akcji Kurierskiej Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Nowosądeckiego”
w celu służbowego wykorzystania. Wykonano zbiorcze sprawozdania z realizacji zadań
związanych z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej w Starostwie Powiatowym
oraz jednostkach samorządowych z terenu Powiatu.
Opracowano nową „Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS Starosty Nowosądeckiego” –
zgodnie z Wytycznymi Wojewody Małopolskiego. Wspólnie z jednostkami samorządowymi
Powiatu Nowosądeckiego opracowano nową bazę w zakresie zabezpieczenia potrzeb wojsk
sojuszniczych. W bazie znajduje się zestawienie firm, zakładów pracy oraz instytucji z terenu
Powiatu Nowosądeckiego, które w przypadku zaistnienia konieczności będą wykorzystane na
potrzeby Sojuszniczych Sił Zbrojnych.
Dokonano aktualizacji „Instrukcji Stałego Dyżuru Starosty Nowosądeckiego”, „Instrukcji
Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego” oraz „Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia
Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny”.
Przeprowadzono dwa treningi Stałego Dyżuru. Współpracowano z Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, jednostkami
samorządowymi Powiatu Nowosądeckiego oraz ościennymi powiatami.
Sporządzono i przekazano do jednostek samorządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego
wyciąg z „Rekomendacji Ministra Zdrowia dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do
działań w roku 2019 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych,
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Dla potrzeb Wojewody Małopolskiego sporządzono: „Bilans personelu medycznego na terenie
Powiatu Nowosądeckiego” oraz „Wykaz zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego”.
Opracowano i uzgodniono z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu:
 „Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu”,
 „Zawiadomienie o reklamowaniu na wniosek”,
 „Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania”.
Dokonano aktualizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w zakresie potrzeb
wynikających z realizacji zadań obronnych przez Starostę Nowosądeckiego.
Opiniowano oraz uzgadniano plany dotyczące spraw obronnych jednostek samorządowych
Powiatu Nowosądeckiego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa.
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OBRONA CYWILNA
 Opracowano i uzgodniono z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie „Wytyczne
Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w 2019 roku do realizacji zadań
z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku” oraz zatwierdzono wytyczne gminne. Dokument ten
stanowił podstawę prawną do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku.
 Dokonano aktualizacji następujących planów: Plan Ochrony Zabytków na wypadek powstania
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, Plan Ewakuacji
III stopnia na terenie Powiatu Nowosądeckiego, Planu Działania Powiatowego Systemu
Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, Planu
Obrony Cywilnej.
 Przeprowadzone zostały cztery kontrole problemowe w zakresie realizacji zadań Obrony
Cywilnej w następujących Gminach: Łącko, Rytro, Krynica-Zdrój, Chełmiec. Kontrole wykazały
dobry poziom realizowanych zadań Obrony Cywilnej.
 Przygotowano zbiorcze zestawienia formacji Obrony Cywilnej, ilości syren alarmowych oraz
posiadanego sprzętu na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 Opracowana została „Karta Skażeń”, w której zawarto analizę zagrożeń skażeniami na terenie
Powiatu Nowosądeckiego, dane punktów likwidacji skażeń oraz ich przepustowość.
 Sporządzono sprawozdanie zbiorcze za Powiat Nowosądecki w sprawie realizacji zadań Obrony
Cywilnej w 2018 roku.
 Opracowano półroczne i roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń
w zakresie obrony cywilnej.
STOPNIE ALARMOWE
W 2019 roku Prezes Rady Ministrów na podstawie podpisanych Zarządzeń trzykrotnie wprowadził
stopnie alarmowe CRP, które swoim zasięgiem obejmowały teren Powiatu: Nowosądeckiego:
 ALFA – CRP
(od dnia 28 sierpnia 2019 roku godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 roku
godz. 23:59),
 BRAVO – CRP
(od dnia 23 maja 2019 roku godz.22:00 do dnia 27 maja 2019 roku godz. 16:00;
od dnia 10 października 2019 roku godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 roku
godz. 23:59).
Po wprowadzeniu każdego ze stopni alarmowych CRP, Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego organizowało odprawę szkoleniową dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu, które było instruktażem postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń
o charakterze terrorystycznym dot. systemów teleinformatycznych. Ponadto podejmowane były
działania przez Biuro Obsługi Teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu we
współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zobowiązały do
wprowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
organów administracji publicznej, jak również podległym jednostkom Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu. Na bieżąco prowadzono współpracę oraz wymianę informacji ze służbami,
inspekcjami i strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekazywane
były informacje do WCZK w Krakowie o podejmowanych działaniach i zadaniach.
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15.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

15.2. Dane statystyczne na temat bezpieczeństwa
w Powiecie Nowosądeckim
Nad przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli w Powiecie
Nowosądeckim czuwa Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, 6 terenowych Komisariatów
w następujących miejscowościach: Krynica-Zdrój, Łososina Dolna, Muszyna, Piwniczna-Zdrój,
Stary Sącz, Grybów oraz 4 posterunki w: Nawojowej, Łącku, Korzennej i Gródku nad Dunajcem.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki) w 2019 roku wszczęto ogółem 4 274 postępowań przygotowawczych.
Wykrywalność ogólna w 2019 roku wyniosła 91,4% i była o 5% wyższa niż w roku 2018. Na
poziomie województwa małopolskiego wskaźnik szacował się na poziomie 79,5%.
Tabela 88. Przestępczość ogółem w latach 2018-2019 roku

Komisariat
KMP - Miasto Nowy Sącz
i Gmina Chełmiec
KP w Łososinie Dolnej
KP w Starym Sączu
KP w Piwnicznej-Zdroju
KP w Muszynie
KP w Krynicy-Zdroju
PP w Nawojowej
KP w Grybowie
Miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki

Wszczęto postępowań

Wykrywalność

Różnica

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2382

2701

88,7%

93,8%

+5,1%

173
344
153
128
253
184
296

170
395
157
112
238
183
318

75,0%
70,6%
82,5%
89,3%
80,8%
74,7%
82,0%

83,9%
84,4%
73,4%
84,9%
83,2%
63,3%
76,6%

+8,9%
+13,8%
-9,1%
-4,4%
+2,4%
-11,4%
-5,4%

3 913

4 274

86,4%

91,4%

+5,0%

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
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W 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego miało miejsce 451 wypadków
i 2507 kolizji, w których zginęło 18 osób, a rannych zostało 604. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali
22 wypadki i 42 kolizje drogowe, co stanowi 2,5% ogólnej liczby zaistniałych zdarzeń na drogach.
W roku 2019 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ujawnili łącznie 590 kierujących,
którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu.

Tabela 89. Ilość zdarzeń drogowych i liczba poszkodowanych w latach 2018-2019

Gmina

Nowy Sącz
Chełmiec
Nawojowa
Kamionka Wielka
Łabowa
Krynica-Zdrój
Muszyna
Piwniczna-Zdrój
Rytro
Stary Sącz
Łącko
Podegrodzie
Łososina Dolna
Gródek Nad
Dunajcem
Grybów
Korzenna
RAZEM

Liczba wypadków
2018 r.
186
48
9
8
17
17
15
11
5
22
20
14
22

2019 r.

Liczba zabitych
2019 r.

170
43
8
12
17
15
16
12
3
31
23
14
22

2018 r.
3
5
1
1
2
1
1
3
3

15

12

36
23
468

Liczba rannych
2019 r.

2
4
2
1
2
1
2

2018 r.
222
59
12
10
20
20
18
13
6
32
20
24
25

1

1

38
15

1
6

451

28

Liczba kolizji
2019 r.

219
77
8
22
25
15
16
18
3
47
27
19
30

2018 r.
1299
197
55
44
52
157
63
40
29
151
83
44
107

16

11

42

33

1
2

52
28

46
21

133
34

122
53

18

577

604

2530

2507

1299
161
38
53
42
165
67
49
15
155
93
65
97

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizuje
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (KM PSP), wspomagana przez
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa
wewnętrznego kraju obejmującą szeroko pojęte ratownictwo. Według stanu na
31 grudnia 2019 roku sieć podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze
miasta i powiatu kształtuje się następująco:


Komenda Miejska PSP, w strukturach której funkcjonują:
 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,
 40 jednostek OSP z obszaru Powiat Nowosądeckiego,
 2 jednostki OSP z obszaru Miasta Nowego Sącza.
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Dodatkowo na poziomie powiatowym działania podmiotów Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego wspiera:
 60 jednostki ochotniczych straży pożarnych niewłączonych do KSRG,
 Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego,
 Policja,
 centra zarządzania kryzysowego (miejskie oraz powiatowe),
 podmioty ratownicze takie jak : WOPR, GOPR, PCK,
 instytucje i służby oraz inspekcje i straże działające na terenie funkcjonowania
Komendy.

Tabela 90. Jednostki OSP na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza

Gminy

Jednostki osp
Włączone do KRSG

Liczba pozostałych
Osp na terenie gminy

Nowy Sącz

2

0

Grybów

1

0

Krynica-Zdrój

2

7

Muszyna

3

3

Piwniczna-Zdrój

3

2

Stary Sącz

4

3

Chełmiec

2

3

Gródek N/Dunajcem

2

2

Gmina Grybów

3

13

Kamionka Wielka

3

1

Korzenna

3

5

Łabowa

2

3

Łącko

4

8

Łososina Dolna

3

0

Nawojowa

0

1

Podegrodzie

4

9

Rytro

1

0

RAZEM

42

60

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Do struktur Powiatowych Jednostek OSP w 2019 roku przynależało 4 924 czynnych druhów,
wspierających 435 oraz honorowych 411. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie
Powiatu wynosiła 89, do których przynależało łącznie 1 818 osób.
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W 2019 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem miasto Nowy Sącza i Powiat Nowosądecki – powstało
ogółem 4008 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:




1130 razy przy pożarach,
2540 razy podczas miejscowych zagrożeń,
338 razy w ramach alarmów fałszywych.

W porównaniu do 2018 roku odnotowano znaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń –
odnotowano o 569 więcej interwencji.
Tabela 91. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
w latach 2018-2019 – ilość i rodzaje zdarzeń

Rodzaj zdarzenia

Powiat Nowosądecki

Ilość zdarzeń łącznie
Powiat nowosądecki
Z miastem nowym sączem
2018 r.
2019 r.
881
1130

2018 r.
688

2019 r.
910

Miejscowe zagrożenia

1565

1749

2262

2540

Alarmy fałszywe

157

200

296

228

2410

2859

3439

4008

Pożary

RAZEM

Źródło: Opracowano na podstawie danych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo gaśnicze
średnio:
 wyjazd do akcji co 2 godziny i 11 minut,
 pożar co 7 godzin i 45 minut,
 miejscowe zagrożenie co 3 godziny i 27 minut,
 alarm fałszywy co 26 godzin.
Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były:
 marzec – 856 interwencje związane z silnymi wiatrami,
 kwiecień – 399 zdarzeń związanych z powtarzającą się plagą pożarów powstałych wskutek
bezmyślnego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych,
 maj – 434 zdarzeń związanych w głównej mierze z usuwaniem skutków intensywnych
opadów atmosferycznych.
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Tabela 92. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
w latach 2018-2019 w poszczególnych gminach – ilość i rodzaje zdarzeń

Rodzaj zdarzenia
Gminy

Pożar

Miejscowe zagrożenie

Fałszywy alarm

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

Grybów

20

17

68

51

3

1

Krynica-Zdrój

36

40

169

194

19

66

Muszyna

65

89

96

98

2

27

Piwniczna-Zdrój

43

73

54

70

6

16

Stary Sącz

93

124

168

174

4

24

Chełmiec
Gródek
n/Dunajcem
Gmina Grybów

85

145

173

197

8

13

16

26

72

99

9

7

50

74

143

135

3

11

Kamionka Wielka

23

20

62

69

2

2

Korzenna

17

34

86

148

70

8

Łabowa

12

6

86

791

3

0

Łącko

61

77

141

121

3

9

Łososina Dolna

29

32

102

74

8

3

Nawojowa

13

13

43

59

14

0

Podegrodzie

82

90

68

125

9

9

Rytro

43

50

34

16

5

4

RAZEM

688

910

1565

1749

157

200

Źródło: Opracowano na podstawie danych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

15.3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym. Organem właściwym w sprawach zarządzania
kryzysowego na terenie powiatu jest starosta. Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego jest spełnieniem wymogu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym. Do zasadniczych zadań PZCK należy:
 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem
wczesnego ostrzegania ludności,
 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W związku z wydanym Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 9/2019 z dnia
5 lutego 2019 roku w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia zespołu o następującej tematyce:
 16 maja 2019 roku – przygotowania do sezonu wakacyjnego oraz ochrona
przeciwpowodziowa w 2019 roku,
 14 listopada 2019 roku – przygotowanie do ekstremalnych warunków zimowych
2019/2020,
 11 grudnia 2019 roku – podsumowanie działalności służb, inspekcji, straży oraz jednostek
samorządu terytorialnego.

WSPÓLNA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
Współorganizowano cztery posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w dniach 21 marca 2019 roku,
23 maja 2019 roku, 19 września 2019 roku oraz 12 grudnia 2019 roku, podczas których:
 dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
 przedstawiono sprawozdania służb, inspekcji i straży z ich działalności w roku 2018 oraz
przedstawiono program działań na 2019 rok,
 przygotowano jednostki do zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad
akwenami i ciekami wodnymi na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego w czasie letniego wypoczynku – Wakacje 2019,
 przygotowano jednostki do zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających na
górskich trasach i szlakach turystycznych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego w czasie letniego wypoczynku – Wakacje 2019,
 przedstawiono informacje przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na temat
zanieczyszczenia środowiska naturalnego w okresie grzewczym-zimowym Miasta Nowego
Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
 przedstawiono informacje o planowanych działaniach Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w sezonie
grzewczym,
 omówiono organizację i zapewnienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w szkołach na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
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omówiono realizację procesu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
(udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomości numerów alarmowych,
zachowania się w sytuacjach wystąpienia zagrożeń) w szkołach funkcjonujących na terenie
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
przedstawiono cząstkowy sposób realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku dla Miasta Nowego
Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020” w zakresie merytorycznej
właściwości w następujących jednostkach :
 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowy Sączu,
 Urząd Gminy Podegrodzie,
 Urząd Gminy Łabowa,
 Urząd Gminy Łososina Dolna,
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,
 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego,
 Straż Ochrony Kolei,
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu,
 Urząd Gminy Grybów,
 Urząd Gminy Rytro,
 Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu,
 Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY
Zasady działalności Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu
Nowosądeckiego określa Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 21/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku.
Sprzęt znajdujący się w magazynie przeciwpowodziowym przeznaczony jest do wykorzystania
w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej lub przy innych zdarzeniach kryzysowych. Powiatowy
Magazyn Przeciwpowodziowy znajduje się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Sączu przy ul. Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz. W 2019 roku do magazynu
zakupiono:
 łóżka polowe – 50 szt.,
 śpiwory – 50 szt.,
 rękawy przeciwpowodziowe – 8 szt.,
 plandeki o wymiarach 10x12m o gramaturze 200 g/m2 wraz z linką mocującą – 8 szt.

262

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Ochrona przeciwpowodziowa

Stan wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego na potrzeby Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:
1) worki na piasek – 60 000 szt.,
2) plandeki z linkami – 41 szt.,
3) łóżka polowe – 140 szt.,
4) śpiwory – 140 szt.,
5) rękawy przeciwpowodziowe – 33 szt.,
6) pasy ściągające – 4 szt.

ZGŁOSZENIA, OSTRZEŻENIA







W wyniku intensywnych opadów deszczu i przekroczeniem stanów ostrzegawczych cieków
wodnych, Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 25/2019 z dnia 23 maja 2019 roku
wprowadzono w dniach 23-25 maja 2019 roku pogotowie przeciwpowodziowe. W dniach
22-25 maja pełnione były również dyżury całodobowe w PCZK.
W 2019 roku podjęto działania w wyniku otrzymanych 60 zgłoszeń telefonicznych, które
zostały odnotowane w dzienniku ewidencji zgłoszeń interwencyjnych.
Otrzymano łącznie 84 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, które przekazano do
Urzędów Gmin, Służb, Inspekcji i Straży oraz powiadomiono mieszkańców. W zakresie
ostrzeżeń o zanieczyszczeniu powietrza otrzymano 23 ostrzeżenia I stopnia oraz
13 ostrzeżeń II i III stopnia. W bazie kontaktowej w zakresie powiadamiania
o zanieczyszczeniu powietrza znajdują się 252 podmioty (w tym szkoły, Urzędy Gmin
i Miast, dyżurni Policji, dyżurni PSP, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).
Wszystkie ostrzeżenia, komunikaty i raporty wprowadzano na stronę internetową PCZK.

CENTRALNA APLIKACJA RAPORTUJĄCA




Centralna Aplikacja Raportująca (CAR), czyli system raportowania o zagrożeniach dla służb
i instytucji działa od 1 września 2013 roku. Od tego dnia dane z powiatowych
i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego zbierane są wyłącznie za pomocą
przedmiotowego systemu.
Meldunki sporządzone w aplikacji przez PCZK Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
przekazywane są do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W 2019 roku przekazano 151 raportów:
31 sytuacyjnych i 120 doraźnych dotyczących zagrożeń na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

SERWER SMS




W dniu 1 czerwca 2016 roku w PCZK uruchomiono System Powiadamiania Tekstowego SMS
o zdarzeniach kryzysowych, a także ostrzeżenia o anomaliach pogodowych występujących na
terenie Powiatu Nowosądeckiego. W związku z tym zostało utworzonych 29 grup odbiorców.
W zakresie powiadamiana tekstowego na skutek wystąpienia nagłych zjawisk
atmosferycznych wysłano łącznie 91 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych w postaci
109 260 SMS do 1 247 odbiorców.
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI
Przekazano wytyczne do Gmin Powiatu Nowosądeckiego w sprawie podejmowanych
działań w ekstremalnych warunkach zimowych. Wytyczne zawierały informacje w sprawach:
udzielania pomocy medycznej i opieki społecznej w trudnych warunkach zimowych, działalności
placówek pomocy społecznej (wsparcia dla samotnych i bezdomnych), monitorowania przez służby
miejsc przebywania osób bezdomnych lub osób spożywających substancje odurzające, zimowego
utrzymania dróg, zapewnienia ciągłości dostarczania energii eklektycznej, kontrolowania instalacji
kominowych, odśnieżania obiektów budowlanych przez ich właścicieli i zarządców, alternatywnej
komunikacji zbiorowej jak również funkcjonowania placówek oświatowych w przypadku trudnych
warunków zimowych, warunków przeżycia zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich poprzez
instytucje do tego powołane, współdziałania z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego
jak również jednostkami położonymi w rejonach podgórskich i górskich (TOPR, GOPR, Jednostki
Straży Granicznej).

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
TRENINGI I ĆWICZENIA










W ramach treningu umiejętności przekazywania informacji poprzez sieć radiową Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadzało cotygodniowe ćwiczenia łączności
radiowej w relacji Powiat Nowosądecki a Gminy Powiatu Nowosądeckiego oraz czynnie brano
udział w cotygodniowych treningach prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
Zgodnie z otrzymanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie harmonogramem treningów radiowych uczestniczono
w comiesięcznych treningach łączności w ramach ostrzegania ludności przed uderzeniami
z powietrza w relacji WCZK a PCZK. Uczestniczono również w comiesięcznych treningach
wymiany komunikatów CBRN w systemie wczesnego ostrzegania przed skażeniami w relacji
Powiat – Województwo z użyciem systemu informatycznego SI PROMIEŃ.
Zgodnie
z
Zarządzeniem
Starosty
Nowosądeckiego
nr
39/2019
z
dnia
29 października 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono Powiatowy Trening Systemu
Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięło udział w ćwiczeniach symulacyjnych
systemu alarmowego połączonego z elementem ostrzegania za pomocą syren alarmowych
RENEGATE – SAREX/19 organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W ramach ćwiczenia przeprowadzone zostały epizody dotyczące naruszenia przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE,
stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach rozegranych epizodów
przeprowadzony został również trening systemu alarmowania i ostrzegania. W trakcie
treningu drogą radiową przekazywane były ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze zgodnie
z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego.
W ramach współpracy i współdziałania z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Powiatowe Centrum
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Zarządzania Kryzysowego aktywnie współuczestniczyło w międzynarodowych ćwiczeniach
obrony
cywilnej
z elementami
zarządzania
kryzysowego
i antyterrorystycznego
pk. „GRANICA 2019”, które odbyły się w dniach 29-30 maja 2019 roku na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w miejscowości Wojkowa oraz Gminy Krynica-Zdrój
w miejscowości Tylicz.

SZKOLENIA




Zorganizowano szkolenie dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Szkolenie ma na celu omówienie zakresu pracy na stanowisku dyżurnego Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie wprowadzonych dyżurów całodobowych na
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Szkolenia
odbywają się raz na kwartał.
Zorganizowano szkolenie z zakresu realizacji zadań Obrony Cywilnej dla dyrektorów
i kierowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu na którym
przedstawione zostały takie tematy jak: zadania i kompetencje organów administracji
publicznej, służb, inspekcji i straży w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, podstawy
działania formacji obrony cywilnej, zasady prowadzenia ewakuacji.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE


Na podstawie Uchwały nr 257/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 8 sierpnia 2019 roku nastąpiło
przekazanie użyczonego w latach 2010-2016 z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego
sprzętu na rzecz 41 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

DOTACJE
Uchwałą Nr 1252/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie Regulaminu ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże
Pożarne lub inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego na
rok 2019 przeznaczono kwotę 149 500 zł w ramach dotacji celowych dla w/w jednostek oraz
podmiotów.
Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego mogła być przeznaczona jako
doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego
poprzez zakup lub dofinansowanie:
 utrzymania gotowości ratowniczej,
 prowadzenia działań ratowniczych,
 organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich
przewodników,
 utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
 organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych,
w tym psów lawinowych,
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zakup i utrzymanie środków transportu i łączności,
wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego,
prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.

W 2019 roku wpłynęły 3 wnioski z przeznaczeniem na dotacje celowe (wnioskowane kwoty
dotacji łącznie 9 000 zł) , które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Decyzją
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku przyznano 3 podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego środki finansowe w kwocie
9 000 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały zrealizowane i rozliczone pod względem merytorycznoformalnym.
Tabela 93. Dotacje celowe dla podmiotom uprawnionym do wykonywania
ratownictwa górskiego lub wodnego w 2019 roku

L.p.

Nazwa podmiotu

Przeznaczenie

Kwota dotacji

1.

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

Dofinansowanie zakupu
plecaka medycznego
R1 23 l

2 000 zł

2.

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

3.

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach
Górskich i Powodziowych w Podegrodziu

Dofinansowanie zakupu
przyczepy do transportu
skutera/quada marki
STOPEXIM
Dofinansowanie zakupu
kasków ratowniczych
(4 szt.), butli nurkowej
oraz liny kanionigowej

4 000 zł

3 000 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego mogła być przeznaczona jako
doposażenie jednostek OSP poprzez zakup lub dofinansowanie:
 umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków;
 środków łączności (lub modernizacji),
 sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działań ratowniczych,
 pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenie w niezbędny sprzęt (remont),
 umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W przeprowadzonym po raz pierwszy w 2019 roku naborze wpłynęło 48 wniosków
(wnioskowane kwoty dotacji łącznie 269 397,99 zł). Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną. Decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku
przyznano 51 jednostkom OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego dotacje celowe na kwotę
140 500 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały zrealizowane i rozliczone pod względem
merytoryczno – formalnym.
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Tabela 94. Zestawienie jednostek OSP, którym udzielono dotacji celowej
wraz z jej wysokością w 2019 roku

L.p. Nazwa jednostki OSP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

OSP Jazowsko
OSP Krużlowa Wyżna
OSP Żegiestów
OSP Czerniec
OSP Głębokie
OSP Wierchomla Wielka
OSP Grybów – Biała
OSP Chodorowa
OSP Gołkowice Górne
OSP Olszana
OSP Siedlce
OSP Kamianna
OSP Łabowa
OSP Nowa Wieś
OSP Korzenna
OSP Ptaszkowa
OSP Czarny Potok
OSP Binczarowa
OSP Lipnica Wielka
OSP Stadła
OSP Moszczenica Wyżna
OSP Maszkowice
OSP Juraszowa
OSP Stary Sącz
OSP Łącko
OSP Zabrzeż

Kwota dotacji
2 500 zł
1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
2 500 zł
2 500 zł
3 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
4 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
2 000 zł
1 500 zł
3 500 zł
3 000 zł
3 000 zł
7 000 zł
2 500 zł

L.p. Nazwa jednostki OSP
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

OSP Naszacowice
OSP Paszyn
OSP Cieniawa
OSP Krasne Potockie
OSP Wojnarowa
OSP Zagorzyn
OSP Niskowa
OSP Klęczany
OSP Stróże
OSP Krużlowa Wyżna
OSP Gródek
OSP Biała Niżna
OSP Nawojowa
OSP Siołkowa
OSP Muszyna-Folwark
OSP Gródek
OSP Berest
OSP Muszyna-Folwark
OSP Przydonica
OSP Mochnaczka Wyżna
OSP Biała Niżna
OSP Łącko
OSP GRS Nowy Sącz
OSP Zagorzyn
OSP Mogilno

Kwota dotacji
2 000 zł
4 000 zł
1 000 zł
4 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
2 500 zł
2 500 zł
4 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
1 500 zł
500 zł
1 500 zł
2 000 zł
1 000 zł
2 500 zł
2 000 zł
2 000 zł
4 000 zł
1 500 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku
51 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego zakupiło łącznie:
 w ramach umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej:
 9 kompletów ubrań specjalnych (bojowych),
 42 komplety ubrań koszarowych,
 2 komplety kombinezonów suchych oddychających,
 3 komplety kombinezonów ochronnych HORNET 1,
 34 pary rękawic specjalnych, technicznych i ochronnych,
 11 kominiarek niepalnych,
 8 hełmów strażackich,
 14 par butów specjalnych i taktycznych,
 8 czapek dżokejek,
 10 wkładek do butów specjalnych,
 5 kompletów aparatów ochrony układu oddechowego,
 5 sygnalizatorów bezruchu,
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w ramach środków łączności:
 3 radiotelefony nasobne,
 2 mikofonogłośniki,



w ramach sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działań ratowniczych:
 1 worek do łapania rojów,
 1 detektor napięcia,
 2 zbijaki automatyczne,
 2 pilarki spalinowe,
 1 zestaw kominiarski,
 2 prądownice,
 10 latarek,
 5 tłumic,
 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 1 zestaw ratownictwa
 1 myjka ciśnieniowa,
medycznego PSP R1,
 1 taśma open sling,
 1 drabina pożarnicza,
 1 podkszesywarka,
 1 wentylator oddymiający,
 2 sztuki łańcuchów,
 1 myjka ciśnieniowa,
 1 kompresor olejowy,
 1 pompa szlamowa,
 2 agregaty prądotwórcze,
 1 piromter graficzny,
 4 uchwyty latarkowe,
 1 narzędzie ratownicze
 20 odcinków węży tłocznych
halligan,
W52 i W75,
 1 kamera termowizyjna,
 3 pompy pływające,



w ramach pojazdów ratowniczo - gaśniczych a także ich doposażenie w niezbędny sprzęt
(lub remont):
 1 modernizacja samochodu pożarniczego,
 1 zabezpieczenie antykorozyjne pojazdu pożarniczego,
 1 średni samochód ratowniczo – gaśniczy,
 1 przyczepa lekka ciężarowa do przewozu psów ratowniczych,



w ramach umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
 54 komplety ubrań koszarowych MDP,
 27 czapek dżokejek MDP.

Ponadto w 2019 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał dotacje celowe dla
 Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu
na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 000 zł,
 Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem dla na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych – 60 000 zł,
 Funduszu Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w grupie wydatków bieżących,
wykorzystywanego do realizacji zadań przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG –
15 000 zł,
 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu typu „bus” – 30 000 zł,
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Gminy Gródek nad Dunajcem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym
i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacji 2019 – 8 000 zł (realizacja
zadania przez Sądeckie WOPR),
w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono kwotę w wysokości 58 400 zł na:
 organizację szkoleń i narad z udziałem specjalistycznych służb ratowniczych
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w tym szkolenie
Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych,
 organizację powiatowych eliminacji zawodów, turniejów i konkursów z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zawodów strzeleckich,
 organizację corocznych odpraw i narad ze służbami, inspekcjami i strażami,
 pokrycie kosztów usługi w związku z wykonywaniem zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego
oraz usuwaniem statków lub innych obiektów pływających zgodnie z ustawą z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(art. 30 ust. 4),
 dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację „Programu Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”, które brały udział
w ramach konkursu w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego (łącznie 13 dotacji na
kwotę 30 000 zł).

ZAWODY I MISTRZOSTWA
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował środki z przeznaczeniem na współorganizację
poniższych zawodów:









V Zawody Sportowo-Pożarniczycze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brzeznej.
W ramach przyznanej kwoty m. in. zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 5 000 zł.
Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turniej Motoryzacyjnego.
W ramach przyznanej kwoty zakupiono nagrody rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców – 1 500 zł.
XX Gminna Impreza Integracyjno-Sportowo-Obronno-Rekreacyjnej „Żegnamy Lato – Witamy
Jesień” pod Jaworzem w Ptaszkowej oraz Trójbój Sportowo-Rekreacyjnego Jednostek OSP
Gminy Grybów. W ramach przyznanej kwoty zakupiono puchary dla uczestników imprezy,
organizowanej przez Klub Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” – 500 zł.
XXVII Zimowe Zawody Strzeleckie organizowane przez Klub Ligi Obrony Kraju „Snajper”.
W ramach przyznanej kwoty zakupiono puchary dla zwycięzców – 500 zł.
IX Edycja Turnieju Strzeleckiego organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Policji Region Nowy Sącz. W ramach kwoty zakupiono puchary dla zwycięzców – 400 zł.
XXXII Jubileuszowe Sylwestrowe Zawody Strzeleckie organizowanych przez Klub Ligi Obrony Kraju
„Snajper”. W ramach przyznanej kwoty zakupiono puchary ora medale dla zwycięzców – 500 zł.
VII Zjazd Sądeczan – Zawody Strażackie – 19 maja 2019 roku – ufundowanie nagród w postaci
promes na dofinansowanie/zakup sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
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działań ratowniczych dla pierwszych trzech miejsc o równowartości w łącznej kwocie 5 000 zł
(2500 zł – I miejsce OSP Jazowsko, 1500 zł – II miejsce OSP Mogilno, 1000 zł – III miejsce OSP
Krużlowa Wyżna) w ramach dotacji celowych dla jednostek OSP.
Powiatowy Bieg Pożarniczy „FIRE RUN Łabowa 2019” – 14 września 2019 roku –ufundowanie
nagród w postaci promes na dofinansowanie/zakup sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działań ratowniczych dla pierwszych trzech miejsc o równowartości w łącznej
kwocie 3 000 zł (1500 zł – I miejsce OSP Muszyna Folwark, 1000 zł – II miejsce OSP
Mochnaczka Wyżna, 500 zł – III miejsce OSP Berest).
Ponadto na stronie 300 Raportu opisano formy współpracy w ramach dotacji celowej na
realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego „Bezpieczne Sądeckie”.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI
Przekazano wytyczne do Gmin Powiatu Nowosądeckiego w sprawie organizacji
bezpiecznych wakacji letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Wytyczne
te mają na celu przygotowanie odpowiedniej organizacji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz poprzez sprawdzenie stanu technicznego, warunków sanitarno-epidemiologicznych, właściwą
ochronę przeciwpożarową obiektów wypoczynku letniego.
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16.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego (PUP)

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego. Jest to jednostka organizacyjna Powiatu Nowosądeckiego wchodzącą w
skład powiatowej administracji zespolonej finansowanej w formie jednostki budżetowej.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego działa pod bezpośrednim zwierzchnictwem
Starosty Nowosądeckiego. Swoim zasięgiem obejmuje granice administracyjne Powiatu
Nowosądeckiego, a więc obsługuje mieszkańców wszystkich gmin.
Realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok
obejmuje działania, które w znaczny sposób przyczyniły się do obniżenia poziomu bezrobocia
w powiecie nowosądeckim, zwiększyły przedsiębiorczość wśród osób bezrobotnych, pomogły
osobom bezrobotnym zdobyć nowe kwalifikacje poprzez organizowanie szkoleń, doradztwo
zawodowe i współpracę z pracodawcami.

16.2. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym
Sączu
STAN I ANALIZA POZIOMU BEZROBOCIA
Na koniec grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
zarejestrowane były 5 981 osób bezrobotnych, w tym 4 030 kobiet (67,4 %) i 1 951 mężczyzn (32,6 %).
W roku 2019 umocnił się wyraźny spadek bezrobocia zapoczątkowanego szczególnie w roku
poprzednim, ale widać również, że w 2019 roku bezrobocie spadało już bardzo powoli. Na
przestrzeni 12 miesięcy w 2019 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 475 osób, w tym spadek
kobiet o 196 osób i spadek mężczyzn o 279 osób. Stopa bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim na
koniec grudnia 2019 roku ukształtowała się na poziomie 7,8 %.
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Tabela 95. Podstawowe dane na temat bezrobocia w Powiecie Nowosądeckiem w 2018 i 2019 roku

Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

Stan bezrobotnych na koniec grudnia
Ogółem, w tym:

6 154

5 981

kobiety

4 164

4 030

mężczyźni

1 990

1 951

Stopa bezrobocia

8,2%

7,8%

Ogółem, w tym:

9 660

8 842

kobiety

5 067

4 792

mężczyźni

4 593

4 050

Ogółem, w tym:

9 967

9 015

kobiety

5 055

4 926

mężczyźni

4 912

4 089

Zarejestrowało się

Wyrejestrowało się

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Wykres 14. Bezrobotni w Powiecie Nowosądeckim na koniec 2019 roku

Napływ bezrobotnych w 2019 roku

Odpływ bezrobotnych w 2019 roku

8 842

-9 015

Bezrobotni na koniec 2019 roku

-13 000

5 981

-8 000

-3 000

2 000

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Wykres 15. Bezrobotni w Powiecie Nowosądeckim na koniec 2019 roku

6600

1200

6400

1000

6200
800

6000
5800

600

5600

400
5 981

5 837

5 792

5 795

5 656

5 616

5 533

5 702

5 840

6 139

6 438

5200

6 456

5400

Liczba osób bezrobotnych

Napływ

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

0
styczeń

5000

200

Odpływ

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 96. Bezrobotni wg gmin w latach 2018-2019

Gminy
Powiat nowosądecki
Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Grybów miasto
Grybów gmina
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz

Ogółem stan bezrobotnych na
koniec 2018 r.

Ogółem stan bezrobotnych na
koniec 2019 r.

6 154
859
223
158
700
314
334
479
151
467
296
326
284
362
378
118
705

5 981
847
231
170
663
348
324
432
144
442
260
308
294
346
366
103
703

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Rysunek 18. Stopa bezrobocia na koniec 2019 roku w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego

Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Tabela 97. Podstawowe struktury osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku

Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem, w tym:
kobiety
z prawem do zasiłku
zarejestrowani po raz I
zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.)
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
poprzednio pracujący
dotychczas nie pracujący
zamieszkali na wsi
osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki
cudzoziemcy
bez kwalifikacji zawodowych
bez doświadczenia zawodowego
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
osoby do 30 roku życia
w tym osoby do 25 roku życia
długotrwale bezrobotne
powyżej 50 roku życia
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku
życia
niepełnosprawni
Poszukujący pracy, w tym:
osoby niepełnosprawne

Stan na 31.12.2019 r.

Struktura w %

5 981
4 030
931
1 088
4 893
234
5 338
643
4 952
336
17
1 032
990
1 486
5 323
1 884
905
3 106
1 341
77
1 938

100
67,4
15,6
18,2
81,8
3,9
89,2
10,8
82,8
5,6
0,3
17,3
16,5
24,8
89
31,5
15,1
51,9
22,4
0,1
32,4

18

0,3

267
110
31

4,5

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 98. Struktura osób bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych –
stan na 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy
Bez zawodu
Przedst. władz pub., wyżsi urzędnicy i kierownicy
Specjaliści
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych
Siły zbrojne
RAZEM

Bezrobotni
ogółem

kobiety

393
43
805
799
317
1 812
68
981
201
562
0
5 981

265
25
636
587
266
1 556
39
277
42
337
0
4 030

w tym
absolwenci
ogółem
kobiety
76
42
0
0
72
55
74
39
11
11
50
48
0
0
51
10
0
0
2
1
0
0
336
206

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB
BEZROBOTNYCH
1) Pośrednictwo Pracy:
W 2019 roku doradcy klienta indywidualnego objęli swoimi usługami 14 996 osób
bezrobotnych (stan na 31 grudnia 2018 rok + napływ w 2019 roku).
2) Profilowanie pomocy:
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku z dniem
15 czerwca 2019 roku stracił obowiązującą moc art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, a co za tym idzie przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego.
W związku z powyższym, w 2019 roku w okresie od 1 stycznia do 14 czerwca, doradcy klienta
indywidualnego przeprowadzili 3 892 wywiady z osobami bezrobotnymi w celu ustalenia dla
każdej z nich takiego profilu pomocy, który najbardziej odpowiadał jej aktualnej sytuacji na
rynku pracy.
3) Indywidualne Plany Działania:
Po ustaleniu właściwego profilu pomocy, doradcy klienta indywidualnego przygotowali
i opracowali wspólnie z osobami bezrobotnymi 10 556 Indywidualnych Planów Działania. Doradcy
klienta indywidualnego udzielili też 3 342 indywidualne porady zawodowe.
4) Pośrednictwo pracy:
W 2019 roku do urzędu wpłynęło 3 703 oferty pracy, w tym: 2 200 ofert pracy
niesubsydiowanej (59,4 %), 1 503 ofert pracy subsydiowanej ze środków FP (40,6 %). Nadal
obserwuje się wysoki popyt na wykwalifikowanych pracowników, a pracodawcy, nie mogąc
zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o krajowe zasoby, coraz częściej sięgają po
pracowników z krajów byłego bloku wschodniego. Oferty pracy w liczbie 3 703 otrzymano z 1 161
zakładów, w tym z „sektora prywatnego” wpłynęło 3 066 ofert, co stanowi 82,8 % ogółu ofert
pracy.

Tabela 99. Zgłoszone oferty pracy w okresie roku

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
 oferty niesubsydiowane
 oferty subsydiowane

2018 r.

2019 r.

4 491

3 703

2 973

2 200

1 518

1 503

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Oferty dotyczyły głównie zawodów przedstawionych za pomocą poniższego wykresu:
Wykres 16. Oferty pracy w poszczególnych zawodowcach w 2019 roku
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Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Z powyższych danych statystycznych wynika, że na lokalnym rynku pracy najbardziej
poszukiwane zawody to m.in. pracownicy biurowi i administracyjni, sprzedawcy oraz robotnicy
gospodarczy. Głębsza analiza procentowego udziału ofert pracy subsydiowanej w poszczególnych
zawodach prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Oferty pracy dla pracowników biurowych
i administracyjnych, czyli na stanowiskach najbardziej poszukiwanych przez bezrobotne panie, były
głównie przeznaczone dla stażystów. Z 407 ofert zgłoszonych w tych zawodach aż 249 stanowiły
staże, 53 to stanowiska utworzone w ramach prac interwencyjnych lub doposażenia stanowiska,
a tylko 105 ofert pracy niesubsydiowanej. Najwyższy odsetek ofert pracy subsydiowanej (92,5%)
wystąpił w zawodzie „robotnik gospodarczy”– na 174 oferty, aż 161 ofert współfinansowanych
z Funduszu Pracy. Dotyczyły one w większości prac wykonywanych na terenie gmin w ramach robót
publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Natomiast najwięcej ofert niesubsydiowanych
wpłynęło z branży budowlanej, większość pod zatrudnienie cudzoziemców. Oferowane warunki
zatrudnienia były mało zachęcające dla pracowników polskich – niskie wynagrodzenie, głownie
umowa zlecenie lub część etatu – nie rekompensowały ciężkiej pracy poza miejscem zamieszkania.
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Wykres 17. Liczba ofert pracy ogółem w stosunku do liczby ofert pracy
pod zatrudnienie cudzoziemców w latach 2018-2019

4491
3703

Liczba ofert pod zatrudnienie
cudzoziemców
liczba ofert ogółem

801
494

2018 rok

2019 rok
Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

W 2019 roku aktywnym pośrednictwem pracy objęto łącznie 5 618 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, którzy deklarowali gotowość do podjęcia pracy. Doradcy klienta 14 849 razy
przedstawili im odpowiednią ofertę pracy – średnio 3 oferty na kandydata.
W 3 070 przypadkach doradcy klienta indywidualnego po przedstawieniu oferty wydali
kandydatom skierowanie do pracy lub innego zatrudnienia subsydiowanego, z tego:
 1 822 osoby podjęły pracę, staż lub prace społecznie użyteczne,
 314 osób odmówiło z różnych względów przyjęcia propozycji pracy lub stażu,
 115 osób nie zgłosiło się do pracodawcy lub do Urzędu z odpowiedzią na
skierowanie,
 819 osób nie przyjęto do pracy, odbywania stażu z innych powodów
m. in. niespełniania oczekiwań pracodawców.
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Wykres 18. Efekty pośrednictwa pracy w 2019 roku
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Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 100. Podjęcia pracy w 2019 roku

Wyszczególnienie

2019 r.

Ogółem, w tym:

5 035

 kobiety
 mężczyźni
praca niesubsydiowana
praca subsydiowana, z tego:
 prace interwencyjne
 roboty publiczne
 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
z tego:
produkcja
handel
usługi

2 642
2 393
4 031
1 004
353
119
328
16
8
304



wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

55



aktywizacja młodych 30 minus

32



podjęcie pracy PFRON

4

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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5) Giełdy pracy i spotkania informacyjne:
W 2019 roku zorganizowano 2 giełdy pracy, w których uczestniczyło 77 osób bezrobotnych.
W omawianym okresie doradcy klienta zorganizowali 3 spotkania informacyjne z osobami
bezrobotnymi w celu zapoznania ich z 2 projektami. Ponadto w ciągu 2019 roku wpłynęły
informacje o 26 projektach skierowanych do osób bezrobotnych, a realizowanych przez instytucje
zewnętrzne. Informacje te upowszechniano na stronie internetowej PUP, plakaty umieszczano na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a doradcy przekazywali w czasie spotkań swoim klientom
zarówno informacje o projektach, jak i materiały promocyjne i ulotki.
6) Usługi EURES:
W 2019 roku obserwowano wśród osób bezrobotnych umiarkowane zainteresowanie
samodzielnym poszukiwaniem pracy za granicą przy wykorzystaniu ofert pracy z sieci EURES. Mimo
iż w Dziale Usług Rynku Pracy aż 427 osób bezrobotnych objęto usługą EURES – to 359 osobom
udzielono ogólnych informacji na temat sieci EURES, a tylko 68 osób było zainteresowanych
ofertami EURES. Tym osobom wyszukano i przedstawiono interesujące je zagraniczne oferty pracy
oraz poinformowano o sposobie aplikacji.
7) Współpraca z pracodawcami:
W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 275 wizyt u pracodawców, z tego doradca
instytucjonalny podczas wizyt marketingowych odwiedził 144 nowych pracodawców
rozpoczynających współpracę w ramach programów aktywizacji zawodowej realizowanych
przez PUP.
8) Rejestracja ofert pracy w sieci EURES:
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego w ramach sieci EURES otrzymał 383 oferty pracy za granicą, w ramach których
oferowano zatrudnienie 2 306 osobom.
9) Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
W 2019 roku na szkolenia skierowano ogółem 375 uprawnionych osób bezrobotnych.
Szkolenia ukończyły 372 osoby bezrobotne, 2 osoby nie ukończyły szkolenia z przyczyn
zdrowotnych, natomiast 1 osoba zakończy szkolenie w 2020r. W ramach szkoleń indywidualnych
skierowano na szkolenie 1 osobę poszukującą pracy.
10) Poradnictwo zawodowe:
W roku 2019 w ramach poradnictwa zawodowego prowadzono usługi doradcze dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Z różnych form poradnictwa zawodowego skorzystało łącznie
4 630 osób.
11) Instrumenty rynku pracy
W 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego powstało 18 025 podmiotów
gospodarczych, z różnych źródeł finansowania. Ogółem udzielono 328 dotacji na otwarcie
działalności gospodarczej, w następującej ilości z podziałem na branże:
 handel – 8,
 produkcja – 16,
 usługi – 304.
Ponadto w poniższej tabeli zawarto formy wykorzystane w ramach inicjowania, organizowania
i finansowania instrumentów rynku pracy w 2019 roku:
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Tabela 101. Instrumenty rynku pracy w 2019 roku

Lp.

Ilość osób korzystających
z danego instrumentu

Instrumenty rynku pracy

1.

Staże

732

2.

Prace interwencyjne

353

3.

Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

55

4.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku
życia

32

5.

Dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

328

6.

Roboty publiczne

119

7.

Prace społecznie użyteczne

27

8.

Bon na zasiedlenie

97
Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

12) Zatrudnianie cudzoziemców
Powiat Nowosądecki w 2019 roku realizował zadania związane z podejmowaniem pracy za
granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykres 19. zatrudnienie cudzoziemców na terenie Powiatu Nowosądeckiego w latach 2018-2019
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2018 rok
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Źródło: Opracowane na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego złożono 2 495
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pozytywnie rozpatrzono
i wpisano do ewidencji 2 323 oświadczenia, z czego 2199 zarejestrowane oświadczenia dotyczyły
obywateli Ukrainy, 33 przeznaczonych było dla obywateli Białorusi, 65 dla obywateli Gruzji, 20
dla obywateli Mołdawii oraz 6 dla obywateli Rosji. W związku z ubieganiem się o zatrudnienie
cudzoziemca pracownicy PUP przyjęli w 2019 roku 93 wnioski o wydanie Informacji Starosty na
temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych z czego wydano 84 informacje – dla 474
oferowanych stanowisk pracy. Pięć wniosków jest realizowanych w 2020 roku, pozostałe zostały
wycofane przez pracodawców. W 2019 roku zostały ponadto złożone 4 wnioski o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową dla obywateli Ukrainy. W przypadku 1 wniosku została wydana
pozytywna decyzja, natomiast pozostałe trzy postępowania zakończyły się umorzeniem
postępowania.

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
Kompetencje i zakres działania oraz skład Powiatowej Rady Rynku Pracy określa art. 22
i art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Jest ona organem opiniodawczo-doradczym Starosty Nowosądeckiego w sprawach polityki rynku
pracy, a jej kadencja trwa cztery lata.
W 2019 roku swoją pracę rozpoczęła IV kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego, w której skład wchodzi 11 osób będących przedstawicielami terenowych
struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji
rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz
przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego i nauki. W ubiegłym roku
przygotowano 4 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli w 2019 roku
16 uchwał.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w
Powiecie Nowosądeckim (IV)

Okres realizacji:

01.01.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wartość:
Cel:

3 310 732 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych
urzędów pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu do 31 grudnia 2019 roku zrekrutowano ogółem – 339 osób
(17 os. w 2019 roku), w tym:
 osoby niepełnosprawne – 13 osób,
 osoby powyżej 50 roku życia – 82 osoby (1 os. w 2019 roku),
 osoby długotrwale bezrobotne – 119 osób (1 os. w 2019 roku),
 osoby o niskich kwalifikacjach – 247 osób (10 os. w 2019 roku).
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 poradnictwo zawodowe – 339 osób (17 os. w 2019 roku),
 pośrednictwo pracy – 242 osoby (4 os. w 2019 roku),
 staże – 67 osób,
 szkolenia – 22 osoby,
 prace interwencyjne – 142 osoby (1 os. w 2019 roku),
 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 13 osób (2 os. w 2019 roku),
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 96 osób (13 os. w 2019 roku).
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2019 roku– 472 064,14 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

01.06.2018 r. - 31.05.2020 r.

Wartość:
Cel:

1 003 977,92 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa.
W ramach projektu do 31 grudnia 2019 roku zrekrutowano ogółem – 75 osób
(46 os. w 2019 roku), w tym:
 długotrwale bezrobotnych – 36 osób (17 os. w 2019 roku),
 niepełnosprawnych – 4 osoby (1 os. w 2019 roku),
 powyżej 50 roku życia – 19 osób (5 os. w 2019 roku),
 o niskich kwalifikacjach zawodowych – 57 osób (30 os. w 2019 roku).
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 indywidualne Plan Działania – 75 osób (46 os. w 2019 roku),
 poradnictwo zawodowe – 75 osób (46 os. w 2019 roku),
 pośrednictwo pracy – 75 osób (46 os. w 2019 roku),
 staże – 16 osób (12 os. w 2019 roku),
 prace interwencyjne – 41 osób (26 os. w 2019 roku),
 doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 16 osób (9 os. w 2019 roku).
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2019 roku – 502 008,28 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie nowosądeckim (V)

Okres realizacji:

01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wartość:
Cel:

2 491 678,59 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu do 31 grudnia 2019 roku zrekrutowano – 251 osób (149 kobiet,
102 mężczyzn), w tym:
 osoby niepełnosprawne – 14 osób,
 osoby powyżej 50 roku życia – 61 osób,
 osoby długotrwale bezrobotne – 103 osoby,
 osoby o niskich kwalifikacjach – 183 os.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 poradnictwo zawodowe – 251 osób,
 pośrednictwo pracy – 178 osób,
 staże – 75 osób,
 szkolenia – 16 osób,
 prace interwencyjne – 83 osoby,
 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 7 osób,
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 71 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2019 roku – 1 967 788,76 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

01.07.2018 r. - 30.06.2020 r.

Wartość:
Cel:

1 004 677,72 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet bezrobotnych w wieku 30
lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa.
W ramach projektu do 31 grudnia 2019 roku zrekrutowano 69 kobiet (35 w 2019, w tym:
 38 długotrwale bezrobotnych
 (20 os. w 2019 roku),
 47 o niskich kwalifikacjach
 (20 os. w 2019 roku),
 17 powyżej 50 roku życia
 (6 os. w 2019 roku),
 2 os. z niepełno sprawnościami
 (1 os. w 2019 roku).
Uczestniczki projektu objęto następującymi formami wsparcia:
 indywidualne poradnictwo zawodowe – 69 osoby (35 os. w 2019 roku),
 pośrednictwo pracy – 69 osoby (35 os. w 2019 roku),
 staże – 35 osób (21 os. w 2019 roku),
 prace interwencyjne – 22 osoby (9 os. w 2019 roku),
 doposażenie stanowiska pracy – 12 osób (5 os. w 2019 roku).
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2019 roku – 494 777,29 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Nowosądeckim (IV)

Okres realizacji:

01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wartość:
Cel:

8 849 912,53 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER 2014-2020).
W ramach projektu do 31 grudnia 2019 roku zrekrutowano ogółem – 964 osoby, w tym:
•
długotrwale bezrobotnych – 279 osób,
•
niepełnosprawnych – 11 osób,
•
poniżej 25 roku życia – 650 osób,
•
o niskich kwalifikacjach – 603 osoby.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia, w tym:
•
indywidualny plan działania – 964 osoby,
•
poradnictwo zawodowe – 218 osób,
•
pośrednictwo pracy – 767 osób,
•
staże – 499 osób,
•
szkolenia – 218 osób,
•
prace interwencyjne – 135 osób,
•
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 197 osób,
•
bon na zasiedlenie – 97 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 roku – 7 079 930,03 zł.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

ul. J. Kilińskiego 72a
33-300 Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze
zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i przybiera dwie główne formy:
pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową. Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr 37/III/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 725 różnych organizacji
pozarządowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji pozarządowych,
jakie działały w 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wykres 20. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku

250

200

150

100

50

0

organizacje pożytku publicznego

Ochotnicze Straże Pożarne

100

Kluby sportowe wpisane do KRS

36

Stowarzyszenia zwykłe

26

pozostałe Stowarzyszenia

216

Fundacje

95

Kluby sportowe wpisane do
ewidencji stowarzyszeń kultury
fizycznej Starosty
Nowosądeckiego (w tym UKS)

177

Zarejestrowane Koła Gospodyń
Wiejskich

75

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W 2019 roku w budżecie powiatu nowosądeckiego na dotacje dla organizacji
pozarządowych przeznaczono 602 120 zł. Wysokość środków finansowych, jakie zostały
zaplanowane na realizację Programu w 2019 roku w części dotyczącej wykonania priorytetowych
zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami
pozarządowymi (w tym konkursy ofert), wyniosła 602 120 zł, z czego 318 120 zł przeznaczono na
nieodpłatną pomoc prawną.
W 2019 roku przeprowadzono następujące konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych:
 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – konkurs KULTURALNE Sądeckie,
 w dziedzinie kultury fizycznej – konkurs SPORTOWE Sądeckie,
 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – konkurs ZDROWE Sądeckie,
 w dziedzinie edukacji ekologicznej – konkurs EKO Sądeckie,
 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – konkurs BEZPIECZNE Sądeckie
 w dziedzinie promocji i turystyki – konkurs KOCHAM Sądeckie,
 w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – konkurs OBYWATELSKIE Sądeckie,
 w dziedzinie polityki senioralnej – konkurs SREBRNE Sądeckie,
 w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych – dofinansowanie WKŁADÓW WŁASNYCH
organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
 w dziedzinie NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz edukacji prawnej (SZERZEJ NA TEN TEMAT
NA STRONIE 331 RAPORTU) .
Poniższa tabela przedstawia konkursy, jakie zostały ogłoszone w 2019 roku zgodnie z zadaniami
priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2019 oraz przeznaczone na ich realizację kwoty:
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Tabela 102. Wysokość środków przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte
w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

OBSZAR KONKURSOWY

KWOTA

Otwarte konkursy ofert realizowane w ciągu całego
roku:

284 000 zł

KULTURALNE Sądeckie

80 000 zł
(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 7 000 zł)

SPORTOWE Sądeckie

48 000 zł
(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 4 800 zł)

KOCHAM Sądeckie
ZDROWE Sądeckie
SREBRNE Sądeckie
OBYWATELSKIE Sądeckie
EKO Sądeckie
Dofinansowania wkładu własnego do projektów
finansowanych z funduszy zewnętrznych
BEZPIECZNE Sądeckie
Nieodpłatna pomoc prawna

40 000 zł
35 000 zł
9 000 zł
5 000 zł
17 000 zł
20 000 zł
30 000 zł
318 120 zł
(zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

RAZEM:

602 120 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe
w 2019 roku przedstawia poniższy wykres:
Wykres 21. Środki przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte w Programie Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 w układzie procentowym

KULTURALNE Sądeckie
SPORTOWE Sądeckie
KOCHAM Sądeckie
ZDROWE Sądeckie
SREBRNE Sądeckie
OBYWATELSKIE Sądeckie
EKO Sądeckie
BEZPIECZNE Sądeckie
Dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Nieodpłatna pomoc prawna

13%

8%

7%
53%
6%

1%
1%
3%
5%
3%

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2019 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 187 ofert, z czego 119 zadań zostało
dofinansowanych. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia szczegółowy podział ilości złożonych
ofert w poszczególnych obszarach konkursowych, natomiast wykres stosunek procentowy
przyznanych oraz nieprzyznanych dotacji.

Tabela 103. Zestawienie złożonych ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2019 roku
Ogółem ilość
złożonych ofert

Liczba zadań,
które otrzymały
dofinansowanie

1.

KULTURALNE Sądeckie
 otwarty konkurs
 „mały grant”
RAZEM

48
3
51

34
2
36

2.

SPORTOWE Sądeckie
 otwarty konkurs
 „mały grant”
RAZEM

35
4
39

23
3
26

3.

KOCHAM Sądeckie

18

14

4.

ZDROWE Sądeckie

24

16

5.

EKO Sądeckie

7

2

6.

BEZPIECZNE Sądeckie

17

13

7.

Wkład własny

3

2

8.

Srebrne SĄDECKIE

6

5

9.

Obywatelskie SĄDECKIE

0

0

10. Nieodpłatna pomoc prawna

22

5

187

119

L.p.

Konkurs

Ogółem

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Wykres 22. Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w 2019 r.

36%

Dotacje nieprzyznane
Dotacje przyznane
64%

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość zlecania
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, które posiadają wiedzę, doświadczenie,
wykwalifikowaną kadrę, co pozwoliło na profesjonalną realizację zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje
przyczyniło się do wykonania wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze gminnym
i powiatowym.
Organizacje pozarządowe, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z uchwałą Nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20
kwietnia 2006 roku z późn. zm. Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad
udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego,
mogły się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowych przedsięwzięć. Wysokość dofinansowania
zadań w ramach konkursu ochrony zabytków w 2019 roku wyniosła 72 000 zł z przeznaczeniem dla
ośmiu obiektów (na zgłoszonych dziewięć) – programy realizowało siedem organizacji.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań ustawowych wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
m. in. w następujących formach:

Tabela 104. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Forma współpracy

Opis

Funkcjonowanie wspólnych
zespołów o charakterze
doradczo-konsultacyjnym

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
(inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji
zawodowej i społecznej os. niepełnosprawnych oraz realizacji
praw
os. niepełnosprawnych,
opiniowanie
projektów
powiatowych
programów
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie
projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę
w zakresie zadań powiatu). Powołana Zarządzeniem Nr 30/2019
Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie
powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 członków, w tym 3
przedstawicieli organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie
„Dolina Dunajca” w Czarnym Potoku, Stowarzyszenie „Karpatia”
w Grybowie, Stowarzyszenie „Nawojowska Grupa Wsparcia”
w Nawojowej.
Zespół ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów
utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz
dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby
uczestników warsztatu (ocena wniosków, zgodność projektu
z zadaniami warsztatu, zakres planowanych prac, prawidłowość
i zasadność planowanych kosztów utworzenia i działalności WTZ,
ważność posiadanych przez kandydatów na uczestników orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, warunki lokalowe, organizacyjne,
kadrowe). Powołany zarządzeniem Nr 13/04 z dnia 31 maja
2004r., zmieniony zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 2 stycznia 2006r.
oraz zarządzeniem Nr 5/06 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15
marca 2006r. Zespół składa się z 5 członków a wśród nich
przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz przedstawiciel
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niewidomej i Niedowidzącej „Patrzeć Sercem”.
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Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych:
 w 2019 r. wpłynęły 44 wnioski (w tym 32 od podmiotów
niepublicznych), zawarto 28 umów, w wydarzeniach
uczestniczyły 1053 osoby.

Inne formy wsparcia organizacji,
w tym finansowe

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej (4 WTZ-ty prowadzone są przez organizacje
pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) na 6 istniejących
w Powiecie Nowosądeckim). Są to:
 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca
Pio w Stróżach – Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Stróżach,
 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „PROMYK” w Gostwicy – Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Gostwicy,
 Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku – Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku,
 Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów – Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Grybowie

Łączna wysokość środków
przeznaczonych na realizację
form pomocy oferowanej przez
PCPR

68 000 zł

4 222 470 zł

4 290 470 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy PCPR udzielali również
informacji na temat:
1. ofert pomocy organizacjom świadczonej przez powiat,
2. zasad dofinansowania powyższych zadań,
3. rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom,
4. przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w związku z realizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – zlecanie zadań z zakresu pieczy zastępczej.

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nie realizował żadnych działań
podlegających ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Natomiast w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego współpracował z organizacjami
pozarządowymi w formach określonych w poniższej tabeli:
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Tabela 105. Współpraca Powiatowego urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Nazwa zadania
Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Organizacja stażu

Organizacja pozarządowa

Zakres

Fundacja Europa+

1 stanowisko pracy, wartość
udzielonej pomocy 20 000 zł

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
w Krynicy-Zdroju
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Refundacja części kosztów
zatrudnienia w ramach Prac
Interwencyjnych (PI)

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Sądeckie Hospicjum”

Trwała współpraca w zakresie
refundacji świadczeń integracyjnych
oraz składek na ubezpieczenie
społeczne dla uczestników

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
STOPIL

Refundacja świadczenia
integracyjnego oraz składki na
ubezpieczenie w ramach
Porozumienia zawartego przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania BRAMA BESKIDU,
posiadające status Centrum Integracji
Społecznej

staż dla 1 osoby

staż dla 1 osoby
refundacja dla 3 osób,
wartość udzielonej pomocy –
17 806,14 zł
refundacja dla 6 osób, które
rozpoczęły uczestnictwo w CIS;
kontynuacja refundacji dla 4 osób,
które rozpoczęły zajęcia w roku
poprzednim - refundacja
świadczenia integracyjnego
w wysokości 66 674,80 zł
refundacja dla 24 osób
wartość udzielonej pomocy –
116 802,83 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

WSPARCIE POZAKONKURSOWE
W ramach wsparcia pozakonkursowego (poza otwartym konkursem i grantami) Powiat
Nowosądecki wspiera organizacje poprzez dofinansowanie ich zadań w ramach zadań statutowych
wydziałów Starostwa Powiatowego w obszarach:
 promocji i ochrony zdrowia,
 bezpieczeństwa i ratownictwa na rzecz mieszkańców powiatu,
 promocji organizacji (m.in. patronat, puchary, nagrody, materiały promocyjne powiatu),
 kultury i sportu,
 turystyki,
 rozwoju organizacji pozarządowych.
Szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu:
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Tabela 106. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach

Obszar

Realizacja

Formy współpracy


Bezpieczeństwo publiczne

Edukacja ekologiczna
Promocja i ochrony zdrowia

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
Zespół Zdrowia i Spraw
Obywatelskich








Kultura fizyczna i sport

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu





Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu




Objęcie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw
m.in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym
ufundowanie pucharów, nagród, przekazywanie materiałów
promocyjnych dla organizacji
Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe.
Liga Ochrony Przyrody konkurs „Mój Las”.

współudział przy organizacji konferencji pod hasłem:
„Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie
materiałów promocyjnych dla organizacji.
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności,
Wspólne działania promocyjne,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie
materiałów promocyjnych dla organizacji.

300

Łączna liczba
organizacji
korzystających z form
pomocy oferowanej
przez Urząd

Łączna
wysokość
środków

56

176 400 zł

1

1 000 zł

1

700 zł

15

38 000 zł

5
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Turystyka, promocja,
budowanie marki sądeckiej

Biuro Promocji i
Wspierania Organizacji
Pozarządowych








Rozwój organizacji
pozarządowych

Biuro Promocji
i Wspierania Organizacji
Pozarządowych





Funkcjonowanie wspólnych zespołów o charakterze doradczokonsultacyjnym,
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności.
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
Udostępnianie nieruchomości lub lokalu na preferencyjnych
warunkach,
Wspólne działania promocyjne,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie
materiałów promocyjnych dla organizacji,
Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe.

105

6 378,20 zł

Realizacja kontynuacji poradnictwa na rzecz organizacji
pozarządowych,
Przeprowadzenie szkoleń dla organizacji, pozarządowych
(współpraca pomiędzy NGO, środki finansowe na działalność
NGO, promocja NGO, RODO),
Nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz Roku (nagrody
finansowe i statuetki).

68

6 480 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze zaspakajanie
potrzeb konkretnych grup społecznych, pozwala również na prawidłowe diagnozowanie
problemów mieszkańców Sądecczyzny. W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące
działania:


opiniowanie, wymiana doświadczeń i współdziałanie przedstawicieli organizacji oraz
Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,



organizacja i współudział w organizacji szkoleń, konferencji i innych spotkań z udziałem
organizacji,



prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Powiatu Nowosądeckiego w zakładce Organizacje Pozarządowe,



nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Biura
Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (komputerów z dostępem do Internetu,
kserokopiarki, drukarki, skanera), pomieszczeń znajdujących się w zasobach Starostwa
Powiatowego (sala konferencyjna i sala obrad), a także użyczanie projektora i ekranu,
prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach (w tym podział na
tematyczne obszary działań, ze względu na gminę, ze względu na status organizacji, listy
e-mail oraz www organizacji),
udostępnianie miejsca na serwerze urzędu poprzez zapewnianie możliwości utworzenia stron
internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także pomoc w ich aktualizacji,
funkcjonowanie wspólnych zespołów charakterze doradczo-konsultacyjnym: w ramach
przedmiotowej formy współpracy miała miejsce wymiana informacji, doświadczeń,
diagnoza, opiniowanie istotnych dla obu stron działań samorządu, wypracowywanie
wspólnych rozwiązań w ważnych społecznie kwestiach na forum m.in.: Małopolskiej
Organizacji Turystycznej, Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego
Sącza i Staroście Nowosądeckim, Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Komisji Wspólnej
Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowego Sącza,
udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności,
realizacja celów statutowych stowarzyszeń, do których należy Powiat Nowosądecki (Powiat
Nowosądecki brał czynny udział jako członek w pracach na rzecz m.in. dwóch stowarzyszeń:
Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku),
gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora poprzez m.in. prowadzenie
biblioteczki oraz realizacja e-mailingu do organizacji z informacjami,
udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych
instytucji z wnioskami o dotacje,
obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw m.in. o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie materiałów promocyjnych
dla organizacji, co składa się również na szeroko pojętą promocję organizacji i ich działań,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
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PORADNICTWO PRAWNE DLA NGO
W oparciu o Porozumienie z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku członkowie
organizacji pozarządowych mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawno-organizacyjnych. Przez
cały 2019 rok systematycznie prowadzono bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem pełnili dyżury
w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18, przy czym
wsparcie doradcze było udzielane również w innych dniach i godzinach stosownie do potrzeb
i możliwości czasowych osób, które z porady chciały skorzystać. Łącznie w okresie w 2019 roku
zrealizowane zostały 140,5 godziny efektywnego wsparcia doradczego dla organizacji
pozarządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych
wspierane były w szczególności zadania w zakresie:




organizacji i współorganizacji szkoleń w zakresie regulacji prawnych dotyczących
działalności organizacji pozarządowych,
doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w tym również w zakresie
przygotowania projektów i pisania wniosków.

PROWADZENIE NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI
Starosta Nowosądecki sprawuje nadzór nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa
i postanowieniami statutu lub regulaminu. Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami prowadzony
jest przez Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
Obejmuje on NGO wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe
w ramach ewidencji prowadzonej przez Starostę. Łącznie było to 378 stowarzyszeń, w tym
26 stowarzyszeń zwykłych (w 2019 roku dokonano wpisu 4 stowarzyszeń zwykłych do ewidencji
stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego) oraz 95 fundacji, co daje
473 organizacji (bez klubów sportowych i UKS umieszczonych w odrębnym rejestrze).

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ KULTURY
FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 177 uczniowskich klubów sportowych i klubów
sportowych wpisanych do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego oraz
64 kluby sportowe rejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Ewidencja uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzona
jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU
Władze Powiatu przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania i promocji organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs został ustanowiony m.in. w celu:
 uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne
w działaniach na rzecz innych,
 promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Sądecczyzny,
 podziękowania za podejmowane cenne działania.
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Nagrody są przyznawane co roku w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku,
Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto dla wyróżnienia szczególnych zasług
w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty
Nowosądeckiego. W roku 2019 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali:
 Wolontariusz Roku: Tytuł przyznano Wiesławowi Piotrowskiemu, zgłoszonemu przez
Fundację „Będzie Dobrze”,
 Młody Wolontariusz Roku: Młodymi Wolontariuszami Roku zostały: Aleksandra Łuczkiewicz
– ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
i Ewelina Opyd ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU
Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, złożonym
z przedstawicieli Rady Powiatu, Zarządu i organizacji. W bieżącej kadencji została powołana
Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 roku w składzie:
 przedstawiciele Rady Powiatu:
1) Marta Adamczyk,
2) Antoni Poręba,
 przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1) Antoni Koszyk,
2) Edward Ciągło.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Anna Pych – przedstawicielka Fundacji „Będzie Dobrze”,
2) Urszula Potoniec-Mędoń – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”,
3) Elżbieta Bobak – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach,
4) Adam Waśko – przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego „ALF”.
W 2019 roku Rada zebrała się na posiedzeniu, które odbyło się 24 października 2019 roku
Wybrano wówczas nowego przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– Edwarda Ciągło oraz pozytywnie zaopiniowano Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”. Przewodniczący PRDPP jest też członkiem kapituły
w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu.

ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna
spotkań samorządu powiatowego i III sektora, odbyło się 9 grudnia 2019 roku w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu. W trakcie Forum przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu Starosty
Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu
i wręczono nagrody laureatom. Przeprowadzono też szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert.
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WSPARCIE SENIORÓW
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu realizując Program Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi, m.in. zleca zadania publiczne w obszarach:
1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadania w zakresie:
a) organizowania badań profilaktycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu
zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie przez mieszkańców
Powiatu Nowosądeckiego,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, szczególnie dla
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,
f) organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Nowosądeckiego,
g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
h) organizowania szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
i) promocji marki terytorialnej SĄDECKIE, budującej jej pozytywny wizerunek wśród
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz przebywających na Sądecczyźnie turystów
poprzez wspieranie wydarzeń promujących zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną.
2. kultury fizycznej, w szczególności zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
sportowych,
b) przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez
sportowych o charakterze masowym.
Wsparcie dla seniorów jest realizowane w sposób szczególny w konkursie
SRBRNE Sądeckie. Zadaniem tego konkursu jest wspieranie wydarzeń organizowanych dla
Seniorów, z ich czynnym udziałem oraz promujących ich aktywizację. Wyżej wymienione
inicjatywy, z przyjętego wcześniej założenia, pomagają pełniej realizować politykę senioralną na
terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Seniorzy będący często członkami organizacji pozarządowych korzystają również
z doradztwa merytorycznego: indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych oraz wsparcia
technicznego świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Powiat Nowosądecki wspiera organizacyjnie Sądecki Uniwersytet III Wieku (SUTW) w organizacji
Forum III Wieku organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, które stało się już
międzynarodowym wydarzeniem, promującym osoby starsze i ich potencjał oraz dobre praktyki z udziałem
organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie edukacji i rozwoju aktywności obywatelskiej
i społecznej osób starszych z kraju i zagranicy. Głównymi organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska

Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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Powiat Nowosądecki współpracuje i wspiera Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na mocy
m. in. zawartego porozumienia na 2019 rok, zgodnie z którym Stowarzyszenie prowadzi działania
senioralne na Sądecczyźnie, w szczególności poprzez takie działania jak:

a) współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do
opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej,
b) prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych w różnych dziedzinach nauk,
a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych,
kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także
nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych i nabycia kompetencji w zakresie
nowoczesnych technologii (komputer, Internet, poczta mailowa),
c) aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach
życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
d) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
Stowarzyszenia,
e) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami
starszymi i młodym pokoleniem,
f) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
g) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego
wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy samorządem Powiatu Nowosądeckiego a SUTW
w 2019 roku prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
udzielali bezpłatnych porad prawnych, konsultacji oraz informacji dotyczących formalno-prawnych
aspektów działalności NGO z terenu Sądecczyzny, budżetu obywatelskiego, pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową organizacji oraz dostosowania procedur do wymagań RODO.

PODSUMOWANIE
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności. Program współpracy pozwala na
kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi, kompetentnymi i sprawnymi organizacyjnie
podmiotami, z którymi Powiat Nowosądecki współdziała od wielu lat i realizuje wspólnie zadania
w różnych sferach życia społecznego. Program Współpracy poprzez przewidziane w nim formy
współdziałania umocnił relacje samorządu powiatowego z trzecim sektorem, tworząc warunki dla
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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18.1. Komunikacja i transport
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Do najważniejszych zadań realizowanych przez wydział należą sprawy dotyczące:
 rejestracji pojazdów,
 wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
 wykonywania transportu drogowego.
Zadania te wykonywane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, ustawy z dnia
6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz szczegółowych rozporządzeń.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim było łącznie
zarejestrowanych 173 902 pojazdów. W samym 2019 roku zostało zarejestrowanych 25 217
pojazdów, co daje miesięczną średnią – 2 101 pojazdów. Wśród ogółu pojazdów 925 z nich były
nowe, natomiast te przerejestrowywane z terenu kraju lub zza granicy stanowią liczbę 25 217.
Pracownicy Wydziału zarejestrowali też 20 pojazdów zabytkowych (łączna liczba pojazdów
zabytkowych – 90). Dane te wskazują, że każdego dnia pracownicy Wydziału rejestrują średnio
100 pojazdów.
Tabela 107. Ilość zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Nowosądeckim
w latach 2018-2019

Rejestracja pojazdów
Ilość
Sprawa
Ogółem zarejestrowanych pojazdów (stan na 31 grudnia)
Ogółem zarejestrowanych w danym roku:
w tym:
Pojazdy nowe
Pojazdy uprzednio zarejestrowane na terenie kraju
Pojazdy uprzednio zarejestrowane za granicą

2018 r.

2019 r.

165 257
23 304

173 902
25 217

693
15 185
7 426

925
17 598
7 619

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Ale sama rejestracja to nie wszystko. Pracownicy Wydziału wydali w 2019 roku:
• 30 931 pozwoleń czasowych;
• 18 379 znaków legalizacyjnych;
• 29 379 dowodów rejestracyjnych;
• 13 735 kart pojazdów.
Ponadto zostało wyrejestrowanych 4 025 pojazdów, przyjęto 8 352 dokumentów w sprawie
sprzedaży pojazdów, oraz 4 470 zaświadczeń o demontażu. Z ewidencji zostało skreślonych 6 895
pojazdów. W sumie wydano 32 829 tablic rejestracyjnych.
Wydział Komunikacji zajmuje się również sprawami dotyczącymi wydawania uprawnień do
kierowania pojazdami. W 2019 roku wydano 10 277 dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, w tym:
 prawo jazdy – 7 089,
 międzynarodowe prawo jazdy – 80,
 prawo jazdy wydane po raz pierwszy – 2 989,
 zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem
przewożącym wartości pieniężne – 119.
Ponadto do Starostwa wpłynęło 419 żądań z innych urzędów w sprawie wydania prawa jazdy.
Statystycznie średnia ilość wydanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami w skali miesiąca wynosi 856,4. Poniższy wykres przedstawia ilość wydanych praw jazdy
w 2018 i 2019 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące:
Wykres 23. Ilość wydanych praw jazdy po raz pierwszy w poszczególnych miesiącach
w latach 2018-2019 z uwzględnieniem żądań akt z innych urzędów
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Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Ponadto dokonano 5 173 wpisów w prawie jazdy, a także wydano 2 101 decyzji
administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami (m.in. cofnięcie – 320,
zatrzymanie – 899, przywrócenie – 96). Pracownicy Wydziału dokonali również wymiany
89 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych poza
terytorium naszego kraju. Dotyczyło to m.in.: Austrii, Belgii, Białorusi, Grecji, Holandii, Irlandii,
Jersey, Mołdawii, Niemiec, Republiki Środkowoafrykańskiej, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Z DANYCH STATYSTYCZNYCH
W 2019 roku:
• Jeden pracownik obsługiwał dziennie średnio 21 spraw (przy
założeniu, ze w pracy są wszyscy pracownicy). Po uwzględnieniu
nieobecności było to 26 spraw dziennie.
• Średnio dziennie wydawanych było 470 bloczków przez system
kolejkowy i tyle osób jest obsługiwanych przez pracowników.
• Najwięcej mieszkańców Powiatu jeździło samochodami marki:
Volkswagen (14 090), Opel (7 184), Ford (6 938), Audi (6 398), Renault
(6 349), Toyota (4 538);Wśród pojazdów zarejestrowanych w Powiecie
Nowosądeckim znajduje się m.in.: Audi A8, Bentley, Ferrari, Maserati,
Mercedes 500, Mercedes 600, Porsche, Rolls-Royce.
Dla klientów:
• Mieszkańcy Powiatu mają do wyboru trzy sposoby umówienia się
na wizytę w Wydziale: osobiście, telefonicznie lub za pomocą
aplikacji internetowej.
• Systemy POJAZD oraz KIEROWCA automatycznie generują
powiadomienie SMS o dostępności zamówionego dowodu
rejestracyjnego lub prawa jazdy. Dotyczy to tych osób, które złożyły
wniosek o rejestrację pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego
lub prawa jazdy oraz wydanie ich wtórników. Jest to opcjonalna
możliwość systemowa dostępna dla tych osób, które podały numer
telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.
W 2019 roku system wysłał 26 370 SMS-ów i 3 209 e-maile. To
znacznie usprawniło pracę Wydziału i wpłynęło na większą
satysfakcję klientów.
• Udogodnieniem dla dużych firm transportowych mających swoje
siedziby na terenie Powiatu Nowosądeckiego (30 firm) jest
oddelegowanie pracownika do ich obsługi. To dobre posunięcie –
osoba rejestrująca np. 10 TIR-ów zablokowałaby kolejkę
oczekujących na kilka godzin.
• Możliwość płatności kartą w kasie Starostwa Powiatowego.
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19 spraw,
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 460 bloczków.

W 2018 roku:
– 25 033 SMS-ów,
– 2 943 e-maile,

 30 firm.
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TRANSPORT DROGOWY


Zadania realizowane w tym zakresie to przede wszystkim wydawanie dokumentów
uprawniających do wykonywania określonego krajowego przewozu drogowego (licencje,
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych lub regularnych specjalnych, zaświadczenia o przewozach na potrzeby
własne). Realizacja tych zadań w 2019 roku przedstawia się następująco:
1) ilość wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji/wydanie wypisów z licencji na
wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu drogowego – 164,
2) ilość wniosków o wydanie/zmianę zaświadczenia/wydanie wypisów z zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie niezarobkowego krajowego przewozu drogowego – 276,
3) ilość wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia/wydanie wypisów z zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 115,
4) ilość wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 10,
5) ilość wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji/wydanie wypisów z licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem
osobowym – 8,
6) ilość wniosków dotyczących uzgodnienia z innymi organami zmiany rozkładów
jazdy – 209,
7) liczba zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – 10.
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Zgodnie z przepisami prawnymi w stosunku do przedsiębiorców posiadających dokumenty
potwierdzające uprawnienia do przewozu drogowego winno się przeprowadzić, przynajmniej
raz na 5 lat, kontrolę w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych
dokumentów. Kontrole takie są przeprowadzane przez pracowników wydziału Komunikacji
i Transportu w ustawowych terminach.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na starostę obowiązek wpisywania
przedsiębiorców, którzy wystąpią ze stosownym wnioskiem, do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na obszarze naszego powiatu działa obecnie
25 takich przedsiębiorców.
Ta sama ustawa nakłada na starostę obowiązek dokonania przynajmniej raz w roku kontroli
w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w ustawie prawo o ruchu
drogowym, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości
prowadzenia wymaganej dokumentacji. Co roku pracownicy wydziału Komunikacji
i Transportu dokonują kontroli wszystkich stacji kontroli pojazdów.
Na podstawie zapisów zawartych w w/w ustawie Starosta Nowosądecki wydaje uprawnienia
diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów. Obecnie takie uprawnienia
posiada 138 osób.

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW (OSK), PODMIOTY PROWADZĄCE SZKLENIE KANDYDATÓW
NA KIEROWCÓW, INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY








Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców
i kierowców wymaga, podobnie jak w przypadku stacji kontroli pojazdów, uzyskania
stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców –
w świetle ustawy jest to działalność regulowana, a wpisu dokonuje Starosta. Obecnie, po
zmianach wprowadzonych ustawą o kierujących pojazdami (zaostrzenie kryteriów
prowadzenia OSK oraz wprowadzenie obowiązkowych corocznych kontroli) wpis taki posiada
25 przedsiębiorców.
Osoba zamierzająca wykonywać zawód instruktora lub wykładowcy musi, po spełnieniu
ustawowych wymogów, uzyskać wpis odpowiednio do ewidencji instruktorów lub
wykładowców, które prowadzi Starosta – wpis taki posiada 101 osób.
Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami Starosta – w ramach nadzoru nad szkoleniem
kierowców – posiada obowiązek prawny corocznej kontroli każdego z ośrodków szkolenia
kierowców. Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przeprowadzono
24 kontrole przedsiębiorców wpisanych do rejestru. Dodatkowo w oparciu o w/w ustawę oraz
wnioski starostw ościennych, przeprowadzane są kontrole ośrodków, które są wpisane do
rejestru przez te starostwa, jednocześnie posiadające infrastrukturę na terenie naszego
Powiatu.
Przeprowadzane są wspólnie z funkcjonariuszami Policji kontrole stanu technicznego
pojazdów w ruchu drogowym.
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18.2. Sprawność administracyjna
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Obsługi Teleinformatycznej
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu systematycznie dąży do poprawy dostępności
mieszkańców do usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. W tym celu uruchomione
są e-usługi umożliwiające realizację spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie. Dostępne są usługi
w zakresie ogólnego wniosku do podmiotu publicznego oraz między innymi w obszarze geodezji
i kartografii, motoryzacji i transportu, ochrony środowiska, spraw obywatelskich.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W celu usprawnienia obsługi mieszkańców i szybszej realizacji wniosków wewnętrzny
system elektronicznej rejestracji obiegu dokumentów jest zintegrowany z Elektroniczną Platformą
Usług Administracji Publicznej.
W 2019 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęło około 129 414 różnego rodzaju pism
i dokumentów (dziennik główny, emaile, fax, oferty przetargowe, ePUAP, faktury oraz pisma
odebrane i rejestrowane w Wydziale Geodezji i Zespole ds. Gospodarowania Nieruchomościami).
Od trzech lat obserwowany jest znaczący wzrost ilości korespondencji wpływającej do Starostwa.
Wśród korespondencji wpływającej do Starostwa wzrasta liczba spraw kierowanych drogą
elektroniczną. W roku 2019 wpłynęło 3 876 pism złożonych w ten sposób. Wzrosła także ilość
korespondencji wypływającej ze Starostwa. W 2019 roku wysłano 74 596 pism, w tym drogą
elektroniczną 3 563 pisma.

313

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Sprawy administracyjne
Sprawność administracyjna
Wykres 24. Ilość korespondencji zarejestrowanej Starostwie Powiatowym w latach 2015-2019

140 000

129414

119914

120 000
100 000
77581

80 000

74596

60 000
40 000
20 000
2018 rok
Liczba przyjętych i zarejestrowanych pism

2019 rok
Liczba pism dla korespondencji wychodzącej

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Dzięki uruchomieniu w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Punktu Potwierdzania Profilu
Zaufanego, poszerzona została możliwość dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną dla
obywateli. Każdy, kto nie posiada Profilu Zaufanego, może na miejscu w Starostwie go potwierdzić
i komunikować się z urzędem drogą elektroniczną. W 2019 roku potwierdzono profil zaufany dla
490 osób – mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza.
Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego mają możliwość przy użyciu internetowej usługi
dokonać rezerwacji, określonego terminu wizyty w wydziale Komunikacji i Transportu, załatwiając
m. in. sprawy związane z rejestracją pojazdów i uprawnieniami do kierowania pojazdami, jak
również sprawdzić swoją działkę przez dostęp do geoportal.gov.pl oraz Małopolskiej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej. Internetowa usługa umożliwia ponadto dostęp do Elektronicznej Skrzynki
Podawczej oraz do wynajmu sali obrad Starostwa.
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Obywatele posiadają także możliwość sprawdzenia stanu realizacji swojej sprawy
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz sprawdzenia dostępności dokumentów
w Wydziale Komunikacji Transportu – usługa udostępniona została przez Polską Wytwórnie
Papierów Wartościowych na stronie BIP Starostwa.

Ponadto mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w pracach organów Powiatu poprzez
transmisję na żywo posiedzeń przebiegu Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego przy wykorzystaniu
powszechnie dostępnych środków przekazu informacji. Usługa pozwala uruchomić transmisje
również przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak tablety, telefony komórkowe i odtwarzać
nagrania archiwalne z posiedzeń Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Istotnym czynnikiem w rozwoju administracji jest dążenie do poszerzania zakresu
dostępności usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. Obecnie trwają prace nad
uruchomieniem kolejnych e-usług między innymi w zakresie geodezji w związku z realizacją
projektu „e-usługi w informacji przestrzennej”.
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18.3. Współpraca z mediami
Zadania z przedmiotowego zakresu realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Prasowe

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego są na bieżąco informowani o wszystkich sprawach
dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz działaniach podejmowanych przez Radę
i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
W serwisie AKTUALNOŚCI na stronie Powiatu Nowosądeckiego zamieszczono 557 notatek
zilustrowanych 6 100 zdjęciami, na temat wydarzeń w powiecie oraz działalności Starostwa
Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
W serwisie MEDIA O NAS na stronie Powiatu Nowosądeckiego zamieszczono ponad 2 800
artykułów prasowych/internetowych/audycji radiowych i telewizyjnych oraz linki do wydań
internetowych gazet, radia, telewizji, portali internetowych na temat działalności starostwa
i jednostek organizacyjnych, prowadzonych przedsięwzięć, inwestycji, akcji oraz wydarzeń
i uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
w 2019 r.
Prowadzona jest także strona Powiatu Nowosądeckiego na portalu społecznościowym
Facebook. Zamieszczono na niej 557 informacji dotyczących aktualnych wydarzeń w Starostwie
Powiatowym i na terenie Powiatu Nowosądeckiego wraz ze zdjęciami i odesłaniem na stronę
www.nowosadecki.pl oraz innych informacji ważnych dla mieszkańców Powiatu i turystów.
W sumie jest to ponad 1 100 takich postów.
Dodatkowo, aby promować Sądecczyznę i jej atrakcje, na fanpagu Starostwa Powiatowego
zamieszczane są zdjęcia, serie informacyjne np. o cerkwiach i kościołach różnych wyznań, szlakach
kulturowych, pieszych, rowerowych, stacjach narciarskich oraz zdjęcia najciekawszych miejsc na
Sądecczyźnie. Na stronie znalazły się też wywiady Starosty Nowosądeckiego udzielane m.in. radiu
RDN Nowy Sącz oraz Naszej Telewizji Sądeckiej, a także zlinkowane artykuły, które ukazywały się
w lokalnych mediach.
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Na koniec 2019 roku strona Starostwa na Facebooku miała 6 520 fanów. Wśród nich
najwięcej jest kobiet w przedziale wiekowym 35-44 lata, a zaraz potem w wieku 25-34. Mężczyźni,
którzy najczęściej odwiedzają stronę Starostwa Powiatowego na Facebooku są w wieku 23-44 lata.
Codziennie przybywa osób obserwujących działania władz Powiatu na FB klikających
odnośnik „Lubię to!” lub komentujących bieżące wydarzenia. Posty na stronie docierają do
kilkudziesięciu tysięcy odbiorców w Polsce i za granicą. Wśród obserwujących są też pojedyncze
osoby z Afganistanu, Algierii, Gruzji, Indii, Japonii, Maroka, Nepalu, Syrii, Zambii czy Portugalii.
Liczba osób, które lubią fanpage Starostwa Powiatowego wciąż rośnie. W porównaniu do roku
2018, wzrosła o blisko 1 700 obserwujących (4 848 fanów na 1 stycznia 2019 r.).

317

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2019
Sprawy administracyjne
Współpraca z mediami

Wykres 25. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie) konto społecznościowe Powiatu
Nowosądecki ze względu na wiek i płeć

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Tabela 108. Zasięg konta Powiatu Nowosądeckiego na Facebooku w 2019 roku

Kraj
Polska
Wielka Brytania
Niemcy
Stany Zjednoczone
Włochy
Irlandia
Norwegia
Austria
Holandia
Belgia
Francja
Ukraina
Kanada
Szwecja
Bułgaria
Dania
Szwajcaria
Grecja
Serbia
Węgry
Słowacja
Hiszpania
Australia
Białoruś
Rumunia
Turcja
Rosja
Kenia
Tajlandia
Pakistan

Liczba
Fanów
6134
109
62
42
29
25
19
17
17
13
13
8
8
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2

Liczba
Fanów
3424
376
303
156
95
95
72
63
63
61
49
31
30
29
28
27
26
26
24
22
21
18
17
17
16
16
15
15
14
14

Miasto
Nowy Sącz
Kraków
Grybów
Krynica-Zdrój
Muszyna
Warszawa
Piwniczna-Zdrój
Stary Sącz
Lmanowa
Gorlice
Rytro
Łódź
Bobowa
Grybów gmina
Stróże
Kamienica
Binczarowa
Tarnów
Katowice
Łącko
Londyn
Rzeszów
Iwkowa
Wrocław
Łomnica-Zdrój
Tylicz
Laskowa
Stara Wieś
Męcina
Wiedeń

Język
polski
angielski
angielski
niemiecki
włoski
francuski
rosyjski
sz_PL
bułgarski
rumuński
słowacki
hiszpański
hiszpański
serbskiu
arabski
grecki
turecki
portugalski
węgierski
ukraiński
hebrajski
japoński
czeski
norweski
greka klasyczna
niderlandzki
Chiński uproszczony

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Liczba
Fanów
6321
63
61
26
25
19
13
8
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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18.4. Informacja publiczna i petycje
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Rady i Zarządu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

PETYCJE
Liczba złożonych petycji w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach –
11 petycji, w tym:



4 petycje skierowane do Rady Powiatu Nowosądeckiego:
Tabela 109. Wykaz petycji złożonych do Rady Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku

L.
p.
1.

Data złożenia
petycji
31.07.2019 r.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia sprawy

21.08.2019 r.
-uzupełnienie

Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów
odnoszącej się do radnych Rady Powiatu
Nowosądeckiego.

2.

19.11.2019 r.

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa.

3.

18.11.2019 r.

4.

Petycja w sprawie budowy chodnika
i oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna –
Łużna.
06.12.2019 r.
Petycja w sprawie:
1) utworzenia nieodpłatnych miejsc
parkingowych dla turystów oraz
zapewnienia nieodpłatnych parkingów
przed urzędami administracji publicznej,
2) poparcia w formie uchwały skierowanej
do Konferencji Episkopatu Polski
wcześniejszej petycji o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski.

Nie uwzględniono wniosków zawartych
w petycji z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu uchwały Nr 85/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
Przekazanie petycji zgodnie z właściwością
do rozpatrzenia Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej z przyczyn wskazanych w
uzasadnieniu uchwały Nr 139/XII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.
Przekazanie petycji Staroście
Nowosądeckiemu do rozpatrzenia według
właściwości.
Przekazanie petycji zgodnie z właściwością
do rozpatrzenia:
 Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
w części dot. pkt. 1 petycji,
 Konferencji Episkopatu Polski w części
dot. pkt. 2 petycji,
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
uchwały Nr 139/XII/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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7 petycji skierowanych do Starosty Nowosądeckiego:
Tabela 110. Wykaz petycji złożonych do Starosty Nowosądeckiego w 2019 roku

L.p.
1.

Data złożenia
petycji
26.02.2019 r.
13.03.2019 r.
-uzupełnienie

2.

3.

11.04.2019 r.

02.04.2019 r.

Data
zakończenia
18.04.2019 r.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia sprawy

Petycja w sprawie budowy
oświetlenia ulicznego i chodnika
w miejscowości Naściszowa
(odcinek drogi powiatowej
nr 1567 K Nowy Sącz Wilczyska).

Poinformowano: o zasadach budowy chodników
przy drogach powiatowych we współpracy
z gminami; finansowanie oświetlenia dróg
powiatowych znajdującego się na terenie gminy
jest zadaniem własnym gminy.

Petycja w sprawie budowy
chodnika i ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Falkowskiej (1573K)
w Kunowie.

Poinformowano: o zasadach budowy chodników
przy drogach powiatowych we współpracy
z gminami; o inwestycjach realizowanych
w m. Kunów.

29.04.2019 r.

Petycja w sprawie budowy
chodnika wzdłuż drogi
powiatowej nr 1570K od drogi
krajowej 28 w stronę Mogilna.

Poinformowano: o zasadach budowy chodników
przy drogach powiatowych we współpracy
z gminami; o działaniach podjętych w celu
modernizacji drogi.

07.06.2019 r.

4.

23.07.2019 r.

Petycja w sprawie budowy
chodnika przy drodze powiatowej
nr 1505K w miejscowości Gródek.

Poinformowano: o zasadach budowy chodników
przy drogach powiatowych we współpracy
z gminami; o działaniach podjętych w celu
modernizacji drogi.

13.09.2019 r.

5.

24.09.2019 r.

Petycja w sprawie zmiany
przepisów art. 89 § 2 ustawy
z dnia 8 grudnia 2017 roku
o Sądzie Najwyższym.

Poinformowano, iż Urząd nie ma możliwości
postulowania o zawartą w petycji zmianę, gdyż
nie posiada inicjatywy ustawodawczej w tym
zakresie.

25.11.2019 r.

Petycja w sprawie dokonania
analizy możliwości wdrożenia
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu procedur
związanych z pełnym
zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów dotyczących
płatności bezgotówkowych.

Poinformowano, iż: w Starostwie realizowane są
płatności bezgotówkowe; petycja została
przekazana do jednostek organizacyjnych,
w których możliwe byłoby zastosowanie
terminala płatniczego, tj. do: Powiatowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu, Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Sączu.

25.11.2019 r.

Petycja w sprawie budowy
chodnika i oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi powiatowej
nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna.

Poinformowano: o zasadach budowy chodników
przy drogach powiatowych we współpracy
z gminami; o działaniach podjętych w celu
modernizacji drogi; że finansowanie oświetlenia
dróg powiatowych znajdującego się na terenie
gminy jest zadaniem własnym gminy.

23.12.2019 r.

6.

7.

14.10.2019 r.

18.11.2019 r.

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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INFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIANA NA WNIOSEK
Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2019 roku na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej oraz liczba spraw sądowych
(trwających lub zakończonych) w sprawie udostępnienia informacji publicznej:
 66 wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
 brak spraw sądowych w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU
Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:
 W 2019 roku odnotowano łącznie 111 624 wizyt na internetowej stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Najwięcej wizyt
zanotowano w październiku (10 725 wizyt), najmniej w lutym (7 980 wizyt).

Wykres 26. Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w latach 2018-2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018 rok 10984

9563

10858

9552

9439

9015

9077

8245

7648

9252

8654

7413

2019 rok

7980

8862

9091

9596

8250

9252

9554

9351

10725

10517

9402

9044

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Biuro Obsługi Teleinformatycznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.5. Sprawy obywatelskie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

DZIAŁANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWE
W 2019 roku realizacja zadania organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej trwała w okresie od dnia 21 lutego do 26 kwietnia 2019 roku
(46 dni roboczych). Do kwalifikacji wojskowej stawiło się: 1 409 mężczyzn
rocznika podstawowego (2000), 14 mężczyzn rocznika starszego oraz
102 kobiety.

W 2018 roku:
 1 463 mężczyzn
rocznika
podstawowego
 15 mężczyzn
rocznika starszego,
 74 kobiety.

POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK

W 2018 roku:

W 2019 roku wydano 32 pozwolenia (na sprowadzenie zwłok lub prochów
z zagranicy do Polski.

 27 pozwoleń.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W 2018 roku:

W 2019 roku przyjęto 8 zgłoszeń o zagubionych rzeczach do biura rzeczy
znalezionych, które zostały przekazane przez Policję i osoby prywatne.
W ramach podjętych działań:
 w 2 przypadkach odnaleziono właściciela rzeczy,
 w 1 przypadku odesłano rzecz do Urzędu Miasta,
 w 1 przypadku odmówiono przyjęcia rzeczy ze względu na niską
wartość rzeczy znalezionej,
 w 1 przypadku przyjęto rzecz do magazynu rzeczy znalezionych,
w 3 przypadkach znalezione i przekazane do Biura kwoty pieniężne zostały
wpłacone na konto sum depozytowych starostwa.

 7 zgłoszeń.

KARTA POLAKA - WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

W 2018 roku:
 3 posiadaczy Karty
Polaka,
 43 830 zł – łączna
wysokość świadczeń.

W 2019 roku na podstawie wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego
dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego 2 posiadaczom Karty Polaka
osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich
rodzin o łącznej wysokości 13 860 zł.

ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
Od momentu zawarcia pierwszej umowy, czyli od 2012 roku nikt nie zgłosił
potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
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18.6. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
Zadania z przedmiotowego zakresu realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Kontroli i Analiz

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu kontrola
wewnętrzna prowadzona jest przez Zespół ds. Kontroli i Analiz. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli
określił Starosta Nowosądecki Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 27 marca 2018 roku wprowadzając do
stosowania Regulamin przeprowadzania kontroli.
Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli, który jest
zatwierdzany przez Starostę oraz planu kontroli zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego, a także uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego lub poleceń Starosty
Nowosądeckiego dotyczących przeprowadzenia kontroli doraźnych.

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W ramach realizacji planu kontroli na 2019 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 26/2018 Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku ze zmianami, Zespół ds. Kontroli i Analiz
przeprowadził 4 kontrole kompleksowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.
Tabela 111. Zestawienie przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych w 2019 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

1.

Dom Pomocy Społecznej w Muszynie

Kompleksowa

2.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie

Kompleksowa

3.

Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach

Kompleksowa

4.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach

Kompleksowa

Źródło: Opracowane przez Zespół ds. Kontroli i Analiz
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zakres kontroli kompleksowej obejmował ustalenia ogólno-organizacyjne, księgowość
i sprawozdawczość budżetową, gospodarkę pieniężną, realizację dochodów i wydatków, a także
gospodarowanie majątkiem oraz funduszem świadczeń socjalnych.
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Dodatkowo przeprowadzono kontrolę w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu, na podstawie Uchwały Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
19 grudnia 2018 roku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 stycznia 2019 roku w zakresie zgodności działań z przepisami prawa.
Dodatkowo na podstawie „Rocznego planu kontroli na 2019 rok” zatwierdzonego Zarządzeniem
Nr 63/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku ze zmianami, Zespół ds. Kontroli
i Analiz przeprowadził kontrole w komórkach organizacyjnych Starostwa, w następującym zakresie:
 prowadzenie teczek spraw,
 gospodarka kasowa,
 udzielanie i rozliczanie dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 terminowość, rozliczanie i wypłacanie kosztów wyjazdów służbowych,
 aktualność zakresów czynności i zastępstw pracowników,
 prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem diet radnych,
 terminowość załatwiania spraw w systemie LOGITO.
W 2019 roku przeprowadzonych zostało 5 kontroli zewnętrznych, z których sporządzono
wystąpienia pokontrolne lub informacje pokontrolne. W niektórych przypadkach wystosowano
zalecenia, które kontrolowane wydziały lub jednostki wdrożyły.
Tabela 112. Zestawienie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2019 roku

L.p.

1.

2.
3.
4.

5.

Instytucja przeprowadzająca
kontrolę

Rodzaj kontroli

Kontrola w zakresie:
 ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej,
 prawidłowość ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania
Małopolski Urząd Wojewódzki
mieszkańca w domach pomocy społecznej, a także wykorzystanie dotacji
celowej na prowadzenie domów pomocy społecznej,
 wykorzystania dotacji celowej na funkcjonowanie środowiskowych domów
samopomocy oraz realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu
odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.
Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Małopolski Urząd Wojewódzki
Realizacja projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu
Małopolskie Centrum
Nowosądeckiego”.
Przedsiębiorczości
Realizacja projektu pn. „Modernizacja Kształcenia zawodowego
Urząd Marszałkowski
w Małopolsce II”.
Województwa Małopolskiego
Kontrola w zakresie:
1. Przygotowanie i wdrożenie zadań związanych z centralizacją rozliczeń
VAT,
2. Wypełnianie obowiązków podatników VAT przez jednostkę samorządu
Najwyższa Izba Kontroli
terytorialnego,
3. Podejmowanie działań przez jednostkę samorządu terytorialnego
w celu realizacji uprawnień podatnika VAT.
Źródło: Opracowane przez Zespół ds. Kontroli i Analiz
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.7. Zamówienia publiczne
Zadania z przedmiotowego zakresu realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji**

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Rozwoju

ul. T. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

Wydziały i Zespoły Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w zakresie realizacji zamówień poniżej progu
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych*

–

REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU

W 2019 roku przeprowadzono:
 30 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w tym powyżej progów unijnych
1 w pełni elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus,
 2 postępowania według zasady konkurencyjności (w ramach projektu pod nazwą
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II).
*Zamówienia poniżej 30 tys. euro miały wartość 526 854,22 zł.
**Wykaz jednostek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 rok (dla całego Raportu).

Tabela 113. Postępowania przetargowe prowadzone w 2019 roku

L.p.

Rodzaj
zamówienia/
Tryb

Wartość brutto w zł
oraz
termin realizacji umowy

Przedmiot zamówienia
Postępowania w 2018 roku kontynuowane z 2019 roku

1

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Sporządzenie dokumentacji związanej
z gospodarowaniem nieruchomościami
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1 750 zł brutto
Termin do 14 dni kalendarzowych
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Lp

Rodzaj
zamówienia/Tryb

Wartość brutto w zł oraz
termin realizacji umowy

Przedmiot zamówienia
Postępowania prowadzone w 2019 roku

1.

Usługa
Zasada
konkurencyjności

Organizacja 2 wyjazdów uczniów na zajęcia
stacjonarne na Uczelni w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II”

2.

Usługa
Zasada
konkurencyjności

Organizacja 12 wyjazdów uczniów na zajęcia
stacjonarne na Uczelni w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II”

3.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

4.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

5.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

6.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa digitalizacji dokumentów analogowych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego prowadzonego przez Wydział
Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu, w ramach projektu pn. Cyfryzacja
zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja
budynku Zespołu Szkół i Placówek
w Piwnicznej -Zdroju wraz z zagospodarowaniem
działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

7.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Sporządzenie dokumentacji związanej
z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa (dokumentacja geodezyjna)

8.

Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony

Termomodernizacja budynku
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
przy ul. T. Kościuszki 3

9.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa wykonania projektu aranżacji wnętrza sali
obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
o powierzchni 115,20 m2 wraz z dokumentacją
projektowo – kosztorysową

10.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługi usunięcia i przekazania do
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest
o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
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Wartość zawartej umowy:
1 800 zł
Termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 29 listopada 2019 r.
Zamówienie zostało wykonane
w dniu 11 września 2019 r.
Wartość zawartej umowy:
10 638 zł
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę,
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia

1 686 032,34 zł brutto
Termin do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

84 500 zł brutto
Termin do 180 dni kalendarzowych

5 400 zł brutto
Termin do 45 dni kalendarzowych
Część 1
6 500 zł brutto
Termin do 60 dni kalendarzowych
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
NA CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt
4) w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę,
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Część 1
67 404 zł brutto
Termin do 30 dni kalendarzowych
Część 2
184 354,48 zł brutto
Termin do 60 dni kalendarzowych
RAZEM: 251 758,48 zł brutto
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
251 999,10 zł brutto
Termin do 30.11.2019 r.
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11.

Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony

12.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu
Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
realizowane w ramach projektu pn. Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej Powiatu
Nowosądeckiego - etap II
Usługa nadzoru nad prawidłowym wykonaniem
cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej
oraz modernizacją bazy danych EGIB, w ramach
projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowy Sącz

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Sporządzenie dokumentacji związanej
z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa i Powiatu (dokumentacja geodezyjna)

14.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
polegającego na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych
i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej oraz
posadzki w Liceum Ogólnokształcącym
im. Artura Grottgera w Grybowie

15.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach

16.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa nadzoru nad prawidłowym wykonaniem
cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej
oraz modernizacją bazy danych EGIB, w ramach
projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowy Sącz

17.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

13.

18.

Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony

19.

Dostawa
Przetarg
nieograniczony

20.

Roboty budowlane
Przetarg
nieograniczony

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa
w Nawojowej, w ramach projektu „Małopolska
infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS”
współfinansowanego z budżetu Województwa
Dostawa 2 sztuk monitorów interaktywnych oraz
88 sztuk pendrive na potrzeby realizacji projektu
„Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny Powiat Nowosądecki”
Roboty budowlane polegające na budowie
Otwartej Strefy Aktywności w wariancie
podstawowym obejmującej minisiłownię oraz
strefę relaksu przy obiekcie Internatu
Międzyszkolnego w Starym Sączu, w ramach
zadania pn. Powiatowa Otwarta Strefa
Aktywności w Starym Sączu
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1 818 530,40 zł brutto
Termin do 96 dni kalendarzowych

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE NA CZĘŚĆ 1
ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt
1) w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy.
Na wyżej wymienioną część nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
Część 2 – 1 000 zł brutto
Termin do 30 dni kalendarzowych
Część 3 –1 800 zł brutto
Termin do 60 dni kalendarzowych
RAZEM: 2 800 zł brutto
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania na realizację
zamówienia: art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawca złożył stosowne
oświadczenie, iż rezygnuje z podpisania umowy.
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania
na realizację zamówienia: art. 93 ust. 1 pkt 7)
ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wykonawca złożył stosowne
oświadczenie, iż rezygnuje z podpisania umowy.
984 000 zł brutto
Termin do 31 grudnia 2021 r.

2 900 zł brutto
Termin do 55 dni kalendarzowych

349 528,18 zł brutto
Termin do 60 dni kalendarzowych

11 666 zł brutto
Termin do 14 dni kalendarzowych

63 678,79 zł brutto
Termin do 14 dni kalendarzowych
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Sporządzenie dokumentacji związanej
z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa i Powiatu Nowosądeckiego
(dokumentacja geodezyjna)

Część 1:
1 400 zł brutto
Część 2:
1 600 zł brutto
Część 5:
1 200 zł brutto
Część 6:
1 200 zł brutto
Część 7:
1 200 zł brutto
Część 8:
1 400 zł brutto
Część 9:
1 800 zł brutto
Część 10:
2 000 zł brutto
Część 11:
1 800 zł brutto
Część 12:
2 200 zł brutto
Część 13:
2 800 zł brutto
Część 14:
2 800 zł brutto
Część 15:
4 800 zł brutto
RAZEM: 26 200 zł brutto
Termin do 60 dni kalendarzowych
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE NA CZĘŚĆ 3, 4 i 16
ZAMÓWIENIA Podstawa prawna unieważnienia art.
93 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy.
Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty,
które zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

21.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

22.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa udzielenia kredytu bankowego
długoterminowego
w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
długoterminowych

761 916,60 zł
Termin do 31 grudnia 2019 r.

23.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa kompleksowej modernizacji bazy danych
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla
Gminy Rytro

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna unieważnienia postępowania
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

24.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Usługa kompleksowej modernizacji bazy danych
ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla
Gminy Rytro

25.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

26.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

27.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy
Zespole Szkół im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
polegającego na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych
i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej oraz
posadzki w Liceum Ogólnokształcącym
im. Artura Grottgera w Grybowie
Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na
życie pracowników oraz członków rodzin
pracowników Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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345 000 zł brutto
Termin do 20 grudnia 2019 r.

95 940 zł brutto
Termin do 30 czerwca 2020 r.
POSTĘPOWANIEUNIEWAŻNIONE
Podstawaprawnaunieważnieniapostępowanianarealizację
zamówienia:art.93ust.1pkt4)ustawyPzp.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
521 025,12 zł
Termin do 30 listopada 2022 r.
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28.

Dostawa
Przetarg
nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego
i urządzeń sieciowych

Część 1:
50 799 zł brutto
Część 2:
30 381 zł brutto
RAZEM: 81 180 zł brutto
Termin do 21 dni kalendarzowych

29.

Dostawa
Przetarg
nieograniczony

Dostawa tablic rejestracyjnych w 2020 roku

467 020 zł brutto
Termin do 31 grudnia 2020 r.

30.

Dostawa
Przetarg
nieograniczony

Dostawa 96 sztuk pendrive’ów na potrzeby
realizacji projektu „Małopolska chmura
edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego
– IV edycja”

2 138,88 zł brutto
Termin do 14 dni kalendarzowych

31.

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Sporządzenie dokumentacji związanej
z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu
(dokumentacja geodezyjna)

7 400 zł brutto
Termin do 90 dni kalendarzowych

Usługa
Przetarg
nieograniczony

Świadczenie usług kompleksowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz
Jednostek Powiatu

32.

Część 1
221 637 zł
Część 2
137 164,50 zł
RAZEM: 358 801,50 zł
Termin do 31 grudnia 2022 r.

Źródło: Opracowane przez Zespół Zamówień Publicznych oraz Wydział Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

329

19.Nieodpłatna pomoc prawna
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Władze Powiatu Nowosądeckiego zapewniają mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej
pomocy prawnej. Forma ta funkcjonuje na terenie całej Polski od początku 2016 roku, a jej
podstawą jest ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Usługi świadczą
adwokaci oraz radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie
Radców Prawnych, a także organizacje pozarządowe. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu
państwa. Starostwo Powiatowe odpowiada za organizację i utrzymanie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, w których świadczone są usługi.
REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU
W roku 2019 z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego mogła skorzystać każda osoba, która złożyła stosowne oświadczenie, mówiące
o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała usługi:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Pomoc prawna obejmowała sprawy z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego.
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Pomoc nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku funkcjonowało łącznie 9 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Za pomocą poniższej mapy przedstawiono lokalizację
oraz terminy działania nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.

Rysunek 19. Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim w 2019 roku

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Nadzór nad całością systemu oraz monitorowanie jego działania należy do Ministra
Sprawiedliwości, który co roku dokonuje oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.
W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało
łącznie 1 125 osób. Poniższe wykresy przedstawiają szczegółowe dane dotyczące ilości udzielonych
porad z podziałem na lokalizację punktów.
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Wykres 27. Ilość porad prawnych udzielonych w latach 2018-2019
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Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Najwięcej porad zostało udzielonych w punkcie zlokalizowanym w Nowym Sączu –
450 porad, najmniej natomiast w Tęgoborzy gdzie odnotowano 58 spraw.

Wykres 28. Ilość udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
ze względu na lokalizację w latach 2018-2019
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2019 rok
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Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W podziale na miesiące najwięcej porad zostało udzielonych w październiku – 131 spraw,
w styczniu wniosków było najmniej – 54 sprawy.

Wykres 29. Ilość udzielonych porad prawnych w poszczególnych miesiącach w 2019 roku
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Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Najczęściej porady były udzielane z zakresu prawa spadkowego (16,6%), prawa własności
(16,2%) oraz prawa rodzinnego (15,6%). Najmniej spraw dotyczyło zakresu opieki i kształcenia
(0,4%) oraz zdrowia (1,2%).
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Wykres 30. Ilość udzielonych porad prawnych wg dziedziny prawa w poszczególnych miesiącach w 2019 roku
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Osoby korzystające z pomocy prawnej posiadały najczęściej wykształcenie zasadnicze
zawodowe (32,3%) i średnie zawodowe (26,6%) oraz znajdowywały się w przedziale wiekowym
45-55 lat (18,1%). Prawie zawsze sprawy były załatwiane na jednej lub dwóch wizytach.
Sporadycznie pojawiały się przypadki większej liczby spotkań w tej samej sprawie.
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Wykres 31. Wykształcenie osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
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Wykres 32. Wiek osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa
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Wykres 33. Kolejny numer wizyty osoby uprawnionej w tej samej sprawie w przypadku pomocy prawnej
lub porady obywatelskiej w sprawie kontynuowanej podczas kolejnych spotkań
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Ustawa przewiduje też w każdym powiecie realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Zadania edukacyjne mogą być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów
i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii
społecznych, kierowanych do społeczności lokalnych i w odniesieniu do lokalnych potrzeb. Poniższa
tabela przedstawia realizację z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku.
Tabela 114. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku

Liczba realizowanych zadań
Wykłady
Warsztaty
Informatory i poradniki w wersji papierowej
Internetowe serwisy edukacyjne, informatory i
poradniki w wersji elektronicznej
Audycje w mediach
Publikacje w mediach
Kampania społeczna
Inne formy
Tematyka zadań
Lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
własnościowych
Przestępstwa i wykroczenia
Rodzina
Dziedziczenie
Opieka i kształcenie
Własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i
innych nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia
Świadczenia i zasiłki
Zadłużenia
Roszczenia i zobowiązanie finansowe
Zatrudnienie
Zdrowie
Urzędy i sądy
Inne
Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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