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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

PROTOKÓŁ Nr 9/IX/2019 

z obrad IX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2019  r. 

 

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia 

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

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:20. 

 W sesji uczestniczyło 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa 

Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC, dokonał otwarcia posiedzenia IX  Sesji 

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

a następnie poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart w terminalu do głosowań. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poprosił o uczczenie minutą 

ciszy śmierć Kornela Morawieckiego – działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, 

założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej, posła i marszałka seniora Sejmu VIII 

kadencji, Kawalera Orderu Orła Białego. Następnie wszyscy zebrani wstali, odmówili modlitwę 

„Wieczne odpoczywanie”  i uczcili śmierć Kornela Morawieckiego. 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC zwrócił się do radnych 

z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie 

porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC stwierdził, że porządek obrad został 

przyjęty. 
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Realizowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.     

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku podmiotów 

leczniczych:  

1) SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.  

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2019 roku 

oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. 

9. Informacja nt. realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 

10. Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie promocji powiatu.  

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa drogowego. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

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

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

15. Oświadczenia, wolne wnioski.    

16. Zamknięcie sesji.  
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, iż zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu 

Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do wiadomości 

na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone poprawki ani 

uzupełnienia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC zaproponował przystąpienie do głosowania 

nad przyjęciem protokołu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosy – za 

0 głos – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

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

 

Ad 4. 

Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

w okresie międzysesyjnym wpłynęły 3 interpelacje  

 w dniu 25 września br. wpłynęła  interpelacja Pana Radnego Emila Bodzionego dotycząca 

stanu technicznego obiektu mostowego na drodze powiatowej 1510 K Berest – Mochnaczka 

Wyżna. 

 w dniu 27 września br.  wpłynęła interpelacja Pana Radnego Michała Nowaka dotycząca 

remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 1576 K: Nowy Sącz-Florynka 

 w dniu 27 września br wpłynęła interpelacja Pana Radnego Franciszka Kantora dotycząca 

przebudowy mostu na rzece Białej pomiędzy Wojnarową  (gm. Korzenna) i Wilczyskami 

(gm. Bobowa) – prośba o warunkową możliwość przejazdu. 

 

 

Ad 5. 

Interpelacje radnych. 

Wobec braku interpelacji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna SZEWCZYK-KUBACKA złożył interpelację 

dot.: 

 zapewnienia bezpieczeństwa drogowego  w okolicy szkoły podstawowej w Gostwicy. 
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Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek PŁAWIAK złożył interpelację dot.: 

 poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej Nr 75 w miejscowości  

Witowice Dolne. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni PORĘBA złożył interpelację dot.: 

 budowy obwodnicy Miasta Grybów. 

 

Ad 6. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie z okresu 

międzysesyjnego. W pierwszej kolejności przekazał optymistyczną informację, dotycząca 

ostatecznego zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 70% 

kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 14 042 092 zł. W ramach tych środków będzie 

remontowana droga Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, 

Chełmiec (odcinek 5,27 km) – kwota dofinansowania: 9 658 434 zł. b. Remont drogi powiatowej 

Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek (odcinek 2,74 km) – kwota dofinansowania: 

2 148 354 zł. Starosta poinformował, że Powiat Nowosądecki otrzymał również dofinansowanie 

w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych do przebudowy drogi powiatowej Nawojowa - 

Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie – kwota dofinansowania: 2 235 304 zł. Starosta 

przypomniał, że wiosną zostały zrealizowane inwestycje z tytułu środków budżetu państwa na 

kwotę 5 200 000 zł. Widoczny jest zatem ogromny postęp dotyczący pozyskania środków na 

budowę infrastruktury drogowej. Jednocześnie Starosta przekazał informację, że 23 września br. 

Powiat otrzymał od wojewody małopolskiego promesę na kwotę 4 900 000 zł w ramach programu 

klęsk żywiołowych. Ze środków tych remontowana będzie droga Trzetrzewina – Podrzecze (gmina 

Chełmiec i gmina Podrzecze), droga powiatowa Żegiestów – Szczawnik – Muszyna. Łączna 

wartość pozyskanych w 2019 roku środków zewnętrznych to 27 mln zł. Powiat wystąpił o drugą 

transzę środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 15 mln zł. Środki, które spłyną na 

drogi Powiatowe to jest bardzo wysoka kwota, ponieważ stanowić ona będzie od 43 do 45 mln zł. 

Odnośnie pozostałych środków Starosta poinformował, że 16 września br. wpłynęła informacja 

z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu oświatowej subwencji w wysokości 761 362 zł. Na 

komisjach odbywały się rozmowy czy kwota ta zabezpieczy w pełni potrzeby. Starosta powiedział, 

że nie jest ona wystarczająca i konieczne będą środki własne z budżetu Powiatu, jednakże jest to 

ok. 80% tych potrzeb, które muszą być zrealizowane w ramach podwyżki płac. Następnie Starosta 

poinformował, że Powiat otrzymał potwierdzenie środków w wysokości 600 000 zł z rezerwy 

Premiera na zakup trzeciego ambulansu. Starosta powiedział, że jest to pierwsza taka sytuacja, 

kiedy w krótkim czasie zakupione zostają trzy bardzo dobrze wyposażone karetki. Pogotowie było 

w ogromnym kryzysie. Starty za ubiegły rok wynoszą 1 630 000 zł, zalęgłości niezapłaconego 

ZUS-u oraz odsetek również ponad 1 600 000 zł. W tym miejscu Starosta złożył podziękowania 

posłowi Józefowi Leśniakowi za zaangażowanie włożone w tę sprawę. Ta karetka spowoduje, że 

w pełni zostanie rozwiązany problem zabezpieczenia zdrowia i życia w regionie sądeckim. Starosta 

złożył podziękowania w imieniu wszystkich radnych. W odniesieniu do prac trwających Starosta 

powiedział, że realizowany jest remont mostu w ciągu drogi powiatowej w  ciągu  drogi  

powiatowej Nowy Sqcz – Wojnarowa – Wilczyska za kwotę  626 950,68 zł. Prace zostaną 

zakończone na początku grudnia.  Starosta wyjaśnił, że Powiat nie jest w stanie zrobić obok 

przeprawy, gdyż są to zbyt duże koszty. Natomiast Powiat stara się rozwiązać problem w realnie 

możliwy sposób nie narażając się na zbyt duże koszty. Dalszej kolejności starosta wymienił 

trwające prace na drogach powiatowych, w tym na drodze powiatowej Trzetrzewina – Krasne 
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Potockie – Męcina na długości 360 m za kwotę 490 000 zł. Prace te zostaną zakończone 

w październiku. Budowa chodnika wraz  odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - 

Florynka w miejscowości Binczarowa na długości 248 m na kwotę 314 000 zł. Prace zostaną 

zakończone na początku listopada. Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej   Niecew-Podole  

Górowa, cena oferty najkorzystniejszej 141 969  zł. Wykonawca już podpisał umowę. Termin 

zakończenia listopada br. Budowa chodnika przy drodze Paszyn – Mogilno –  Krużlowa – cena 

oferty najkorzystniejszej: 138 000 zł. Wykonawca również podpisał umowę, a termin realizacji 

listopad br. Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nowy Sicz – Wojnarowa – Wilczyska 

w miejscowości Korzenna wraz z robotami towarzyszącymi. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 

Najkorzystniejsza oferta wynosi  483 000  zł. Termin realizacji robót to grudzień br. W dniu 

24 września  br. dokonano odbioru „Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Starym Sączu”. 

Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej rekreacji korzystając z urządzeń do ćwiczeń fizycznych czy 

grając w szachy bądź chińczyka. W odniesieniu do wydarzeń, jakie odbyły się w okresie 

międzysesyjnym Starosta poinformował, że było ich bardzo dużo, dlatego odniesie się do tych 

najbardziej istotnych. 31 sierpnia 2019 r. Członek Zarządu Edward Ciągło uczestniczył 

w jubileuszu 35-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej, podczas którego przekazał 

strażakom promesę w wysokości 5000 zł. 1 września 2019 r. Wicestarosta Nowosądecki 

Antoni Koszyk brał udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II Wojny 

Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu. 2 września br. Starosta uczestniczył 

w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Zarząd 

Powiatu zakupił dla uczniów szkoły 3 konie. Starosta powiedział, że wpłynie to na zwiększenie 

liczby uczniów. 3 września 2019 r. Zarząd brał udział w XXIX Forum Ekonomicznym 

w Krynicy-Zdroju. Forum odbywało się pod hasłem „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”. Starosta 

wraz z burmistrzem Piotrem Rybą brał udział w programie „Echa Dnia” w TVP Info. Starosta 

poinformował, że podczas programu przedstawił  powiat nowosądecki wskazując na atrakcje 

turystyczne i jego mocne strony, ale zwrócił również uwagę na słabe strony związane z obszarami 

wiejskimi i rolnictwem. 4 września 2019 r. zostały podpisane umowy na dofinansowanie zakupu 

drugiej nowej karetki. W spotkaniu uczestniczyła Minister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. 

Promesa na zakup karetki wynosi 400 000 zł. Pierwsza karetka została zakupiona ze środków od 

wojewody małopolskiego. 5 września 2019 r. nastąpiło otwarcie hali sportowej wybudowanej 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu. W uroczystości brał udział Zarząd Powiatu, 

wiceprezes Rady Ministrów Pan Jarosław Gowin oraz Kurator Oświaty Pani Barbara 

Nowak.  Natomiast 9 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Na realizację tej inwestycji uzyskano dofinansowanie 

w wysokości ponad 2,6 mln złotych. Pierwszy złożony wniosek został odrzucony, dlatego złożono 

drugi wniosek. Starosta powiedział, że przyłożył wszelkich starań, aby otrzymać to wsparcie 

finansowe, co ostatecznie się udało. Dzięki temu w tym roku Powiat nie będzie mieć deficytu ale 

nadwyżkę budżetową z czego należy się cieszyć. Budowa hali trwała dwa lata, decyzję podjął 

poprzedni Zarząd, teraz natomiast została ona oddana do użytku.  Uczniowie są bardzo zadowoleni 

i najważniejsze jest to że służy młodzieży. 7 września 2019 r. Zarząd brał udział w 29. edycji 

Agropromocji w Nawojowej. Podczas oficjalnego rozpoczęcia imprezy, wręczył puchar 

Wojciechowi Długoszowi - Mistrzowi Województwa Małopolskiego w Konkursie Agroliga 2019 

w kategorii Rolnik oraz szefowi Winnicy Chodorowa – Mistrzowi Województwa Małopolskiego 

w Konkursie Agroliga 2019 w kategorii Firma. Laureaci będą uczestniczyć w dalszej eliminacji 

w lidze krajowej, gdzie  dla zwycięzców są fundowane nagrody przez Ministra Rolnictwa 

i Prezydenta RP. Starosta poinformował, że  krótko w wystąpieniu powiedział o sytuacji rolnictwa 

w powiecie nowosądeckim oraz całej południowej strefie dawnego województwa nowosądeckiego. 

10 września 2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 54 szkółek ginących zawodów. W tym 

roku na ich wsparcie Powiat Nowosądecki przeznaczył kwotę blisko 182 000 zł. Starosta podkreślił 

ogromną rolę kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego w budowaniu patriotyzmu i odzyskaniu 

niepodległości. 10 września 2019 r. odbyła się impreza integracyjno-rekreacyjna w Domu Pomocy 

Społecznej w Zbyszycach dla mieszkańców DPS. W spotkaniu tym uczestniczył Wicestarosta 
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Nowosądecki Pan Antoni Koszyk. 13 września 2019 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa 

Małopolskiego w powiecie limanowskim. Obecny był marszałek i wicemarszałek województwa 

małopolskiego. Przedstawione zostały kwestie możliwości pozyskania środków finansowych 

w ramach urzędu pracy, jak również projektów, które leżą w gestii Urzędu Marszałkowskiego. 

Starosta poinformował, że projekcja finansowa 2014-2020 w zasadzie dobiegła końca i tych 

środków już prawie nie ma. 14 września 2019 r.  odbył się I Bieg Służby Pożarniczej w Łabowej. 

Podczas spotkania odbyło się przekazanie nowoczesnego samochodu z środków Funduszu 

Sprawiedliwości. Zwycięzcy biegu otrzymali nagrody. Starosta wyraził nadzieję, że ten bieg stanie 

się tradycją konkurencji strażackich z powiatu nowosądeckiego i sukcesywnie będzie przenoszony 

także na inne tereny. 17 września 2019 r. Pan Antoni Koszyk uczestniczył w Obchodach jubileuszu 

30-lecia działalności Związków Sybiraków w Nowym Sączu. Natomiast Starosta w tym dniu brał 

udział w festiwalu „Muzyka dla wszystkich” w Łososinie Dolnej. Starosta wręczył nagrodę osobie, 

która zwyciężyła w konkursie. Starosta zwrócił uwagę na ogromne zaangażowanie społeczne 

organizatorów, podkreślając, że tego rodzaju inicjatywy należy wspierać. 19 września 2019 r. 

odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza 

i Powiatu Nowosądeckiego, którym uczestniczył Członek Zarządu Pan Edward Ciągło. Następnie 

Starosta 20 września 2019 r. uczestniczył w 25-leciu istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Nadzieja w Nowym Sączu. Natomiast 23 września 2019 r. wręczył puchary dla 

najlepszej drużyny Sufigs Ligi Orlika dla TYLICZ.SKI. Starosta powiedział, że to bardzo 

wartościowa inicjatywa, w której uczestniczy bardzo dużo zawodników. W tym samym dniu odbył 

się także jubileusz 5-lecia powstania Zespołu Regionalnego „Mystkowianie". Podczas spotkania 

zostały wręczone Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Na zakończenie Starosta skierował  

podziękowania do wszystkich parlamentarzystów za współpracę i wsparcie okazywane przy 

inicjatywach powiatowych. Złożył także życzenia powodzenia w zbliżających się wyborach oraz 

zdrowia,  pomyślności, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.  

Radny Rady Powiatu Nowosądecki Stanisław DĄBROWSKI w imieniu własnym oraz szkolnej 

społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu złożył podziękowanie za realizację 

inwestycji budowy hali sportowej. Poprosił także o uwzględnienie w przyszłości budowy hali 

sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Józefa Tischnera w Starym Sączu.  

 

 

Ad 7. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku podmiotów 

leczniczych:  

1) SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.  

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacjami i nie 

miała uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował,  że na 

ewentualne pytania dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku 

SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju udzieli obecny na sali Dyrektor Sławomir 

KMAK, natomiast dotyczące SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu 

obecna na sali Dyrektor Bożena HUDZIK. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 8. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2019 roku 

oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Budżetowa oraz Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego 

zapoznały się z informacjami i nie miały uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował,  że na 

ewentualne pytania dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 

I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, 

odpowiedzi udzieli obecna na sali Małgorzata BOCHENEK Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego.  

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

 

Ad 9. 

Informacja nt. realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

informacja została przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego 

zapoznały się z informacją i nie miały uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, iż na 

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

 

Ad 10. 

Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie promocji powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy 

Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

informacja  została Państwu przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Pani Ewa MRÓZEK Główny Specjalista w Biurze Promocji 

i Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa drogowego. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam CZERWIŃSKI przedstawił 

projekt uchwały. 

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniami oraz w ślad za interpelacjami składanymi na sesji  jest 

opracowana dokumentacja przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 

miejscowości Maciejowa. Jest również deklaracja sfinansowania tego zadania przez Generalna 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie robót budowlanych. Warunkiem żeby te prace 

mogły być rozpoczęte jest uzyskanie zgłoszenia czy formalnego pozwolenia na prowadzenie tych 

robót. Inwestycja jest finansowana z funduszu, który w Generalnej Dyrekcji przeznaczony jest na 

inicjatywy samorządowe. Żeby móc dokonać zgłoszenia w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych jest potrzebne zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją między Zarządem Powiatu 

a dyrektorem Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie. Upoważniony podmiot dokona tego 

zgłoszenia. Zostanie to objęte budżetem przyszłorocznym i jest szansa, że to zadanie będzie w pełni 

sfinansowany. Jednakże warunkiem żeby można było przystąpić do prac i starać się o realizację jest 

dokonanie  przedmiotowego zgłoszenia. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 

w granicach pasa drogowego. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

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 – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika DZIEDZINA przedstawiła projekt uchwały. 

Zmiana Statutu Powiatu Nowosądeckiego dotyczy wykazu jednostek organizacyjnych i polega na 

tym, że uchwałami wcześniejszymi Rada Powiatu zdecydowała o zmianie nazw dwóch jednostek, 

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

i Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach. Zmiany 

te zostały wprowadzone w październiku i teraz należy dokonać zmiany wykazu jednostek.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Tadeusz ZAREMBA przedstawił opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

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

zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK  przedstawiła projekt uchwały. 

przedstawiła projekt uchwały. 

Zmian w budżecie powiatu nowosądeckiego spowodują zwiększenie dochodów i wydatków 

budżetu o kwotę 7 056 641 zł. Zmiany w budżecie obejmują  transport i łączność, administracja 

publiczna, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 

kultura i dziedzictwa narodowego. Dotyczą w szczególności uzyskania dofinansowania z Funduszu 

Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 14 042 092 zł na lata 2019-2020 na realizację zadań na 

drogach powiatowych, z tego 70% dofinansowanie remontu drogi powiatowej Limanowa - 

Chełmiec w miejscowościach Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec przy wartości wydatków na 

2019 rok w wysokości 3 295 179 zł, 70% dofinansowanie remontu drogi powiatowej Ropa - 

Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek przy wartości wydatków na 2019 rok w wysokości 

2 143 564 zł,  50% dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa 

Wielka - Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka przy wartości 

wydatków w bieżącym roku na poziomie 1 514 940 zł.  Udział własny Powiatu w realizacji 
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powyższych zadań w kwocie 2 496 308 zł na 2019 rok został zabezpieczony w uchwale budżetowej 

2019 roku. W związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych w kwocie 4 924 320 zł z przeznaczeniem na remont dwóch dróg 

powiatowych Trzetrzewina - Podrzecze i Żegiestów - Szczawnik - Muszyna ul. Zazamcze kwotę 

2 405 184 zł zabezpiecza się na sfinansowanie udziału Powiatu w realizacji wyżej wymienionych 

zadań. Uzyskana pomoc finansowa z dwóch gmin powiatu w łącznej wysokości 650 000 zł zostanie 

przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Siołkowa w wartości 518 000 zł 

przy dofinansowaniu z gminy Grybów na poziomie 200 000 zł i drogi powiatowej Łabowa - 

Łabowiec o wartości 950 000 zł przy dofinansowaniu z gminy Łabowa w wysokości 450 000 zł. 

Zadanie budowa kładki w Krużlowej Wyżnej przenosi się z 2019 roku do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu z finansowaniem tego zadania w 2020 roku w kwocie 663 111 zł. W dziale 

administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 712 631 zł w szczególności z tytułu zwrotu 

środków złożonych w 2018 roku na rachunku depozytowym w związku z uchyleniem nakazu 

zapłaty. Uzyskane dochody przeznacza się na udział własny Powiatu w zadaniach na drogach 

powiatowych. Zwiększoną o kwotę 761 362 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu 

przeznacza się na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli z mocą od września 2019 roku. W związku z 

uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

do projektu pod nazwą „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach powiatu nowosądeckiego 

IV. edycja” dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 250 310 zł i wydatków 

bieżących 254 941 zł. Projekt ten będzie realizowany w latach 2019-2020 przez szkoły Powiatu 

i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, zapewniając dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych dla 255 uczniów liceów 

i techników prowadzonych przez powiat. Kwotę  50 000 zł przeznacza się na dotacje dla sądeckiego 

pogotowia ratunkowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C na potrzeby 

zespołu ratownictwa medycznego. Ponadplanowe dochody z innych powiatów na utrzymanie dzieci 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 142 000 zł oraz zmniejszone wydatki 

w kwocie 100 000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych przeznacza się na udział własny Powiatu w zadaniach na drogach 

powiatowych. Kwotę 50 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt 

mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie przeznacza się na bieżące funkcjonowanie 

tej jednostki, w tym w szczególności na zakup wyposażenia.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

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

zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK  przedstawiła projekt uchwały. 

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują 

aktualizację planowanych dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie 

Powiatu. Obejmują zwiększenie o 2,5 mln zł upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się 

w szczególności następujące zadania: projekt pod nazwą „Małopolska chmura edukacyjna 

w szkołach powiatu nowosądeckiego IV. edycja” łącznie wartości 299 351 zł, zadanie budowa 

kładki w Krużlowej Wyżnej o wartości 663 111 zł, remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec 

o łącznej wartości 13 797 756 zł, remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna o łącznej 

wartości 3 419 079 zł, przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy 

Biegonickie o łącznej wartości 4 685 032 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 15. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Piotr OGORZAŁEK w imieniu mieszkańców Mogilna 

oraz społeczności szkolnej złożył podziękowanie za udział w budowie chodnika biegnącego obok 

Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mogilnie.  

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna STAWIARSKA w imieniu mieszkańców Gminy 

Chełmiec złożyła podziękowania za uwzględnienie w wydatkach inwestycyjnych inwestycji 

dotyczącej remontu drogi na trasie Chełmiec – Limanowa oraz za uwzględnienie wcześniejszych 

interpelacji dotyczących remontu drogi na trasie Trzetrzewina – Podrzecze.  



PROTOKÓŁ Nr 9/IX/2019  1 października 2019 r.                                        12 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Paweł ŁABUDA nawiązał do wypadku, jaki miesiąc temu 

miał miejsce w miejscowości Świniarsko. Podziękował Panu Staroście oraz Panu Posłowi Józefowi 

Leśniakowi za inicjatywę i działania w kierunku zamontowania sygnalizacji świetlnej przy Szkole 

Podstawowej w Świniarsku. Zaznaczył, że zabiega o to od kilku lat, gdyż dotychczas podjęte 

działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym na tym odcinku nie są 

wystarczające. Poddał także pod zastanowienie możliwość zamontowanie przy szkołach 

powiatowych tzw. pasów drgających, które poprawią bezpieczeństwo uczniów i osób zmierzających 

do szkoły.  

Poseł na Sejm RP Józef LEŚNIAK zabierając głos powiedział, że czuje się szczęśliwy, że 

w jakikolwiek sposób mógł pomóc Powiatowi Nowosądeckiemu. Powiedział, że w okresie, kiedy 

zwrócił się bezpośrednio do Premiera miał świadomość tego, że dla Sądeckiego Pogotowia 

Ratunkowego będzie przydzielona dodatkowa karetka w ramach programu wymiana ambulansów 

na terenie kraju, jednakże wiedział, że mimo rządowego programu potrzeby Powiatu nie będą 

zaspokojone.  Dlatego zwrócił się do Premiera z prośbą o sfinansowanie dodatkowego pojazdu 

bezpośrednio z rezerwy Premiera. Prośba ta została przychylnie rozpatrzona. Poseł podkreślił rolę i 

wkład Starosty. Powiedział, że dzięki ścisłej współpracy ze Starostą, który zdefiniował potrzeby 

Powiatu Nowosądeckiego, mógł poznać jego najpilniejsze i najważniejsze priorytety. Następnie 

odniósł się do przejścia dla pieszych w Świniarsku. Zaznaczył, że podziękowania należą się 

Staroście i całemu Zarządowi, który podjął decyzję o zamontowaniu sygnalizacji świetlnej przed 

szkołą w Świniarsku. Powiedział, że w lipcu zwrócił się do Starosty o możliwość sfinansowania w 

tym miejscu sygnalizacji świetlnej, natomiast nieszczęśliwy wypadek zdarzył się 2 września. 

Zaznaczył także, że w miejscu tym miał już miejsce wypadek śmiertelny. Podkreślił, iż zdaje sobie 

sprawę z tego, że na terenie Powiatu takich miejsc jest wiele. Następnie pogratulował Staroście, 

Zarządowi i Radnym Powiatu uzyskania rekordowych środków na inwestycje infrastrukturalne. 

Zaznaczył, że nie byłoby tych środków gdyby nie programy Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki dobrej 

współpracy zarówno z władzami województwa, jak i parlamentarzystami udaje się pozyskiwanie 

tych środków. W dalszej części zadeklarował dalszą chęć wsparcia starań podejmowanych w celu 

pozyskiwania środków na realizację planowanych inwestycji, nie tylko drogowych, ale także 

kolejowych, sportowych i innych nagłych spraw. W tym miejscu nawiązał do kwestii ryzyka 

zamknięcia klasy wojskowej w szkole w Marinkowicach, czego udało się uniknąć dzięki wspólnym 

działaniom. Na zakończenie wręczył na ręce Starosty Nowosądeckiego pismo od Premiera 

Mateusza Morawieckiego, w którym informuje o podjętej decyzji na temat wyasygnowania z 

rezerwy budżetu Premiera środków na pokrycie kosztów całkowitego sfinansowania zakupu 

ambulansu typu C dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Kończąc przemówienie wyraził 

nadzieję, że po wyborach możliwa będzie dalsza współpraca.  

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI złożył podziękowania wszystkim 

parlamentarzystów za współpracę. Zwracając się do Posła Józefa Leśniaka szczególnie podziękował 

za pozyskanie środków na zakup nowej karetki. Podkreślił, że polepszanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego jest wspólnym celem.   

Poseł na Sejm RP Jan DUDA złożył podziękowania za minioną kadencję. Podziękowania 

skierował w stronę obecnego starosty Marka Kwiatkowskiego, byłego starosty Marka Pławiaka, 

a także wszystkich radnych powiatowych, także za słowa krytyki. Podkreślił, że osiągnięcie 

sukcesów, o których mówiono, możliwe było dzięki wspólnej pracy. Następnie zadeklarował, że 

bez względu na wynik wyborów, zawsze pozostaje do dyspozycji Powiatu Nowosądeckiego. 

Powiedział, że od samego początku było mu dane budowanie Powiatu Nowosądeckiego, co jest 

niezmiernie ważne i z perspektywy czasu stanowi przyjemne doświadczenie.  Na zakończenie 

podziękował za uczczenie minutą ciszy śmierć Kornela Morawieckiego. Powiedział, że miał 

osobistą przyjemność w latach 80-tych nawiązać współpracę z Kornelem Morawieckim. 

Powiedział, że nigdy nie spotkał człowieka o takiej osobowości jak Kornel Morawiecki, który był 

kontynuatorem walki o wolną Polske bez komunizmu. 
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Senator RP Stanisław KOGUT złożył serdeczne podziękowania za współpracę – zarówno byłemu 

Zarządowi na czele z Panem Markiem Pławiakiem, jak i nowemu Zarządowi oraz obecnemu 

Staroście Panu Markowi Kwiatkowskiemu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wszystkim 

parlamentarzystom życzył sukcesów i by podejmowane działania służyły dla dobra całego Powiatu 

oraz społeczeństwa. Następnie  poinformował, że Sesja wyjątkowo odbywa się we wtorek, 

ponieważ Powiat otrzymał środki finansowe, które należało w trybie pilnym wprowadzić do 

budżetu. Dodał, że w przypadku wystąpienia ponownie takiej sytuacji, Radni w miarę możliwości 

zostaną poinformowani o zmianie terminu Sesji.   

 

 

Ad 16. 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego ogłosił zamknięcie 

posiedzenia i podziękował za udział w obradach. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 

Roman POTONIEC 

 

 

 

 

Zał.   

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

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


