
Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 17/XVII/2016
z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 11:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 13:20. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Zygmunt  Paruch  ogłosił  przerwę  do  godz.  14:00,  o  której 

rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, która zakończyła się o godz. 15:30. 

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 Zygmunt Paruch, dokonał otwarcia posiedzenia XVII Sesji 

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

Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Maria Szarota oraz Zenon Szewczyk.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  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 Zygmunt Paruch  poddał  pod głosowanie 

porządek obrad.

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

W wyniku głosowania otrzymano:
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25 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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

Realizowany porządek obrad:

Część I
1. Otwarcie posiedzenia.    
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6.1 Przedstawienie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok, 
b) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok, 
c) opinii  i  raportu biegłego rewidenta z  badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Nowosądeckiego za 2015 rok, 
d) uchwały Nr  S.O.XII./423/40/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Krakowie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie:  opinii 
o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  za  2015  rok  wraz 
z informacją o stanie mienia Powiatu i objaśnieniami, 
e) informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok, 
f) stanowiska - opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania 
budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 
Powiatu  Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania  budżetu  Powiatu za  2015 
rok,
g) uchwały  Nr  SO.XII/424/38/16  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6.2. Dyskusja.
6.3.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z  wykonania 
budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r.
6.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  oraz 
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przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-
0098/15  pod  nazwą  „Aktywizacja  zawodowa  bezrobotnych  30+  w  powiecie 
nowosądeckim”.
8. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
Powiatu  Nowosądeckiego  na  2016  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok.
9. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18.
11. Oświadczenia, wolne wnioski.  

Przerwa
Część II

12. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” :
a) uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego;
b) odśpiewanie hymnu państwowego;
c) przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Powiatu

Nowosądeckiego Zygmunta Parucha;
d) wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”;
e) wystąpienia zaproszonych Gości;
f) wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego;
13. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował Państwa Radnych, iż zgodnie z § 81 

ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do 

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

poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt 
Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

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

25 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego.
 
Wobec braku interpelacji przystąpiono do następnego punktu porządku obrad.

Ad. 5.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował iż, Powiat Nowosądecki otrzymał z Urzędu 

Marszałkowskiego środki pieniężne, dzięki którym został spłacony kredyt. Ponadto przekazano do 

wykonawcy  plan  rozbudowy  istniejącego  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Grybowie. 

Istotnym wydarzeniem w ostatnich dniach było ponadto przeprowadzenie konkursu na dyrektorów 

czterech  szkół  ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  powiat,  z  których  dwa  nie  zostały 

rozstrzygnięte  tj.  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Nawojowej  oraz  w  Liceum 

Ogólnokształcącym w Starym Sączu.  W Zespole Szkół  w Łącku konkurs  wygrał  Pan Wiesław 

Prostko,  natomiast  stanowisko dyrektora  w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie  objął  Pan 

Tomasz Walicki. Nie zgłosił się kandydat na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Tęgoborzy, 

w związku z tym Zarząd podejmie decyzję kto obejmie tę funkcję. 

15 czerwca odbyło się spotkanie Członków Zarządu z przedstawicielami szpitala w Krynicy Zdroju, 

podczas którego przyjęto następujące uzgodnienia:

Dyrektor  złoży  w  miesiącu  czerwcu  stosowny  wniosek  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska w Warszawie do programu Lemur o dofinansowanie rozbudowy szpitala, wystąpi do 

pięciu samorządów gminnych w obrębie szpitala z wnioskiem o dofinansowanie środków w formie 

dotacji  na  rozbudowę  szpitala,  przystąpi  do  ogłoszenia  przetargu  na  roboty  budowlane  na 

rozbudowę szpitala co wiąże się z wymogiem dostosowania standardów szpitala do określonych 
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w rozporządzeniu.  W okresie międzysesyjnym rozstrzygnięto także postępowanie o zamówienie 

publiczne  i  zawarto  umowę  z  wykonawcą  na  opracowanie  w  dwóch  wariantach  koncepcji 

przebudowy wiaduktu  kolejowego  w  Ptaszkowej  nad  drogą  powiatową  1574,  którego  wartość 

wynosi  22 140 zł.,  a termin wykonania przypada na 2 sierpnia br.  Oprócz tego realizowane są 

zadania  na  drogach,  w  ramach  środków otrzymanych  od  Wojewody związanych  z  usuwaniem 

skutków  powodzi,  tj.  odbudowa  drogi  powiatowej  Stróże  –  Polna  –  Łóżna,  droga  Berest  – 

Mochnaczka  Wyżna,  ul.  Szczawnicka  w  Piwnicznej  –  Zdroju,  opracowanie  dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej w ramach zadań związanych ze stabilizacją i zabezpieczeniem osuwisk 

wraz z odbudową dróg powiatowych tj. ul. Węgierska w Grybowie, droga Gołkowice Górne – Łazy 

Brzyńskie. Powiat ponadto uzyskał dofinansowanie w wysokości 464 045 zł. z rezerwy subwencji 

ogólnej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości 

Chomranice,  Starosta  Nowosądecki  dodał  że  w  powyższej  miejscowości  jest  już  realizowana 

inwestycja związana z budową chodnika. Ponadto zarząd uczestniczył m. in.:

– 16 maja spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych z okazji reaktywowania karpackiego 

oddziału Straży Granicznej oraz jubileuszu 25 – lecia Straży Granicznej w Polsce.

– 23 maja spotkanie z Ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem

Ad. 6.1. a)

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu 
Powiatu  Nowosądeckiego  za  2015  rok,  przedstawiając  kwestie  dotyczącą  zrealizowanych 

inwestycji  w powiecie.  Poinformował m.  in o zmodernizowanym budynku DPS w Zbyszycach, 

którego  wartość  wyniosła  3  280  735  zł.  Projekt  został  zrealizowany w ramach  szwajcarsko  – 

polskiego  programu współpracy.  Kolejną  inwestycją  był  remont  pomieszczeń dla  Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, w którym są prowadzone zajęcia  z młodzieżą. 

Ponadto zmodernizowano infrastrukturę kształcenia zawodowego w ZSZ w Grybowie dzięki czemu 

powstały  nowoczesne  warsztaty.  W  tym  miejscu  został  również  wykonany  remont  budynku 

szkolnego,  gdzie  na  zakup  sprzętu  dydaktycznego  wydano  1  250  000  zł.  Odnosząc  się  do 

Powiatowego Zakładu Aktywności w Nawojowej, wspomniał o inwestycji dotyczącej remontu tzw. 

ziemniaczarni,  dzięki  czemu  prowadzone  są  zajęcia  dla  25  niepełnosprawnych  osób.  Ponadto 

powstała  także  podstacja  Pogotowia  Ratunkowego  w  Piwnicznej  Zdroju.  Dużo  prac  zostało 

wykonanych  także  w  dostępie  do  usług  komunikacyjnych,  łącznie  przebudowano  oraz 

wyremontowano ponad 16 km dróg.  Poinformował także,  że kontrola  prowadzona przez Urząd 

Marszałkowski  w  związku  z  budowaną  obwodnicą  zachodnią  wykazała,  iż  inwestycja  była 
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przeprowadzona w sposób poprawny. Została prawidłowo wykonana i zakończona. Wybudowano 

także  dużą  ilość  przepustów,  chodników.  Dokonano  przebudowy  m.in.  drogi  Żbikowice  – 

Stańkowa,  Trzetrzewina  -Podrzecze,  budowy  chodnika  w  Starej  Wsi,  Kamionce  Wielkiej, 

Złockiem, Odbudowano drogę Maciejowa – Barnowiec  wraz z murem oporowym, a także most w 

Jelnej oraz wykonano remont przepustu w Michalczowej.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  przedstawił  część  finansową  kształtujących  się 

dochodów oraz wydatków powiatu. Odniósł się m. in. do wykonania budżetu powiatu za 2015 r. 

Planowane dochody wyniosły 178 289 000 zł., natomiast wykonane 168 871 000 zł. Istotną rzeczą, 

jak  podkreślił  jest  to,  że  dochody  bieżące  zrealizowane  zostały  w  wartości  wyższej  niż  były 

początkowo planowane tj. 118  644 000 zł. a wykonane w kwocie 119 075 000 zł.  Nie zostały 

zrealizowane dochody majątkowe w stosunku do planu,  co było uzależnione od sprzedaży majątku. 

Biorąc pod uwagę wydatki  188 328 466 zł.  a wykonanie 176 308 053 zł.  planowane wydatki 

wyniosły  109  023  000  zł,  a  wykonane  107  000  000  zł.  Można  więc  zauważyć  wprowadzone 

oszczędności, co widoczne jest w pojawiąjących się wolnych środkach, dlatego na dzień dzisiejszy 

można spokojnie realizować planowane działania. Zaplanowana spłata zadłużenia tj. 6 846 000 zł. 

została w całości spłacona.  Ponadto według projektu uchwały budżetowej w 2014 r. planowane 

zadłużenie wynosiło 65 112 000 zł.  Z kolei  na kolejnej sesji  podejmującej uchwałę budżetową, 

kwota ta była zmniejszona do 64 112 000 zł. Sumując stwierdził, że planowane zadłużenie wynosi 

67 000 000, co wynika m. in z podjętej decyzji o spłacie zadłużenia w kwocie 300 000 zł oraz 

o  zaciągniętym kredycie  na  budowę obwodnicy,  który już  został  spłacony.  Wolne  środki  jakie 

pozostały to 3 528 000 zł. z czego 1 465 000 zł. wprowadzone zostały do przychodów budżetu 

w  uchwale  budżetowej.  Ponadto  przedstawił  strukturę  wykonania  budżetu  dochodów  powiatu, 

której  największą  część  stanowiły dochody pochodzące  z  UE tj.  23,5 %.,  następnie  subwencje 

oświatowe,  wpływy  z  podatku  dochodowego,  dochody  własne  oraz  pozostałe  subwencje. 

Wicestarosta Antoni Koszyk odniósł się także do struktury wydatków, informując, iż największą 

część  stanowiły  transport  i  łączność,  następnie  oświata  i  wychowanie,  pomoc  społeczna, 

administracja  publiczna,  w  tym  zadania   z  zakresu  komunikacji,  kolejno  edukacyjna  opieka 

wychowawcza.  Przedstawił  także strukturę wykonanych wydatków powiatu wg grup wydatków 

m. in wydatki majątkowe związane z rozwojem powiatu, wynagrodzenia, wydatki bieżące. Wskazał 

ponadto źródła finansowania wydatków majątkowych, w których największą część stanowią środki 

pochodzące  z  UE oraz  innych źródeł  zagranicznych.  Udział  własny powiatu  w tym przypadku 

wynosi 29 %. Na programy oraz projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych 

źródeł zagranicznych wydatkowano 58 033 074 zł, z czego w ramach dotacji z UE i z innych źródeł  
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40 000 000 zł.,  z  budżetu państwa  460 000 zł.,  udział  własny powiatu 8 109 490 zł.,  dotacje 

w kwocie 9 336 981 zł. Ponadto przypomniał także, iż każda złotówka zaangażowana ze środków 

własnych powiatu to dodatkowe 6 zł. uzyskane na realizację projektu.

Ad. 6.1. b)

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła sprawozdanie  finansowe  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2015 rok.

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek podkreśliła, iż sprawozdanie powiatu nowosądeckiego 

składa się z czterech części tj. bilans jednostek budżetowych, bilans z wykonania budżetu powiatu 

nowosądeckiego,  rachunek  zysków  i  strat  oraz  zestawienie  zmian  funduszu  jednostki. 

Sprawozdanie obejmuje dane łączne powiatu nowosądeckiego jako organu oraz dane 28 jednostek 

organizacyjnych powiatu, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe i są to jednostki 

budżetowe powiatu oraz powstały w ubiegłym roku  samorządowy zakład budżetowy Powiatowy 

Zakład  Aktywności  Zawodowej.  W  sprawozdaniu  łącznym  jednostek  dokonano  stosownych 

wyłączeń w związku z tym, że w 2015 r. zlikwidowano trzy jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół w 

Podegrodziu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej oraz Dom Dziecka 

w  Lipnicy  Wielkiej.  Sprawozdanie  finansowe  podlegało  opinii  przez  biegłego  rewidenta.  Jego 

wyboru dokonała Rada Powiatu w dniu 23 listopada, uchwałą RPN Nr 113. Ponadto przedstawiła 

najistotniejsze  kwestie  odnośnie  sytuacji  majątkowej  wynikającej  ze  sprawozdania.  Bilans 

z wykonania budżetu powiatu obrazuje skumulowany wynik budżetu powiatu, wynik ujemny na 

poziomie  56  231  387  zł.  Poinformowała  także  o  poziomie  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych 

kredytów długoterminowych, która wynosi 67 196 635 zł. Oraz wynik wykonania budżetu, deficyt 

na poziomie 7 436 644 zł. Poziom wolnych środków wynosi 3 528 602 zł. Suma bilansowa budżetu  

zmniejszyła się do poziomu 10 329 949 zł. W porównaniu z rokiem 2014 jest to kwota mniejsza 

o ponad 2 000 000 zł. Powodem jest zmniejszenie poziomu należności w związku z ubiegłoroczną 

uchwałą RPN, dotyczącą umorzenia należności  dla  szpitala  w Krynicy -  Zdroju.  Pani Skarbnik 

odniosła  się  także  do bilansu jednostek  budżetowych,  których suma aktywów wynosi  237 945 

155zł. Suma bilansowa za 2015 r. jest wyższa o przeszło 55 000 000 zł. w porównaniu z rokiem 

poprzednim, jest to kwota wyższa o 30 %, co jest wynikiem realizacji w 2014 r. szeregu inwestycji 

szczególnie  o  charakterze  infrastrukturalnym.  Ponadto  96% aktywów powiatu  stanowią  aktywa 

trwałe, z czego najistotniejszą pozycją są drogi powiatowe, stanowiące kwotę ponad 177 000 000 

zł.  Aktywa  jednostek  finansowane  są  w  przeszło  90  %   funduszem  jednostek  oraz  dodatnim 
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wynikiem finansowym. Łączne przychody jednostek budżetowych powiatu wyniosły 169 883 098 

zł. Są to dochody pochodzące głównie z tytułu dotacji oraz środków przekazanych na działalność. 

Z kolei  koszty działalności  jednostek w 2015 r.  wyniosły blisko 110 000 000 zł.  Są to  koszty 

działalności  operacyjnej,  w  tym  m.  in.  zużycie  materiałów,  wynagrodzenia,  usługi  obce  czy 

amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe w kwocie przeszło 108 000 000 zł. Różnica między 

przychodami a kosztami działalności to dodatni wynik finansowy powiatu w wysokości przeszło 59 

000 000 zł. Wynik finansowy za 2015 r. jest ponad 3, 5 – krotnie wyższy w porównaniu z wynikiem 

finansowym za 2014 r.  Powodem tego wzrostu jest  25 % wzrost  dochodów budżetowych oraz 

spadek kosztów działalności operacyjnej na poziomie 7 %. W porównaniu ze sprawozdaniem za 

2015  r.  jest  to  kwota  8  531  249  zł.  Spadek  kosztów  działalności  operacyjnej  dotyczy 

w  szczególności  takich  grup   kosztów  jak  zużycie  materiałów  i  energii,  wynagrodzenia 

z pochodnymi oraz usługi obce.

Ad. 6.1. c) 

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok.

Poinformowała,  iż  przedstawione  powyżej  sprawozdanie  podlegało  ocenie  biegłego  rewidenta, 

wybranego na podstawie uchwały RPN w 2015 r.  Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie 

i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego za 2015 r. z wymagającymi zastosowaniaści sprawozdania finansowego za 2015 r. z wymagającymi zastosowania  

zasadami  rachunkowości  oraz  zbadanie  czy  rzetelnie  i  jasno  przedstawia  ono  we  wszystkichzasadami  rachunkowości  oraz  zbadanie  czy  rzetelnie  i  jasno  przedstawia  ono  we  wszystkich   

istotnych aspektach sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy, a także wyrażenie opiniiistotnych aspektach sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy, a także wyrażenie opinii   

o prawidłowości ksiąg rachunkowych prowadzonych przez powiat nowosądecki, a stanowiącycho prawidłowości ksiąg rachunkowych prowadzonych przez powiat nowosądecki, a stanowiących  

podstawę  do  sporządzenia  sprawozdania.  Badanie  przeprowadzono  stosownie  do  postanowieńpodstawę  do  sporządzenia  sprawozdania.  Badanie  przeprowadzono  stosownie  do  postanowień  

ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych oraz krajowych standardów rewizji finansowej.ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych oraz krajowych standardów rewizji finansowej.   

Szczegółowym badaniem wyrywkowym objęto oprócz Starostwa Powiatowego, Powiatowy ZarządSzczegółowym badaniem wyrywkowym objęto oprócz Starostwa Powiatowego, Powiatowy Zarząd  

Dróg,  głównie  w  zakresie  inwestycji   realizowanych  w  2015  r.  jak  również  Dom  PomocyDróg,  głównie  w  zakresie  inwestycji   realizowanych  w  2015  r.  jak  również  Dom  Pomocy  

Społecznej w Klęczanach oraz Zespół Szkół w Muszynie. Zdaniem biegłego rewidenta, zbadaneSpołecznej w Klęczanach oraz Zespół Szkół w Muszynie. Zdaniem biegłego rewidenta, zbadane  

sprawozdanie finansowe powiatu nowosądeckiego we wszystkich istotnych aspektach przedstawiasprawozdanie finansowe powiatu nowosądeckiego we wszystkich istotnych aspektach przedstawia  

rzetelnie  i  jasno  informacje  istotne  dla  oceny  sytuacji  majątkowej  i  finansowej  powiaturzetelnie  i  jasno  informacje  istotne  dla  oceny  sytuacji  majątkowej  i  finansowej  powiatu   

nowosądeckiego na dzień 31.12.2015 r. jak również wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.nowosądeckiego na dzień 31.12.2015 r. jak również wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.   

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowana zasadami rachunkowościSprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowana zasadami rachunkowości   
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oraz  na  podstawie  prawidłowo sporządzonych ksiąg  rachunkowych.  Sprawozdanie  jest  równieżoraz  na  podstawie  prawidłowo sporządzonych ksiąg  rachunkowych.  Sprawozdanie  jest  również  

zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniamizgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami  

statutu  jednostki.statutu  jednostki.

Ad. 6.1. d)

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  odczytała  uchwałę  Nr  S.O.XII./423/40/16  Składuodczytała  uchwałę  Nr  S.O.XII./423/40/16  Składu  

Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016  

roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rokroku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok  

wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i objaśnieniami.wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i objaśnieniami.

Ad. 6.1. e)

Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok. 

Pani Alicja Lichoń Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomości przedstawiła informację 

o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2015 rok. Przedstawiła głównie kwestie odnoszące się 

do nieruchomości.  Powiat  Nowosądecki  jest  właścicielem nieruchomości  o  łącznej  powierzchni 

przekraczającej  130  ha  gruntów,  z  czego  większość  stanowią  nieruchomości  zajęte  pod  drogi 

powiatowe. Pozostałe nieruchomości są rozdysponowane na rzecz jednostek realizujących zadania 

statutowe jednostek organizacyjnych powiatu,  natomiast  zasób jest  przekazywany w dzierżawę. 

Oprócz  prawa  własności,  powiat  jest  współwłaścicielem  nieruchomości,  są  to  obiekty 

administracyjne  przy  ul.  Strzeleckiej,  ponadto  powiat  ma  swój  udział  w  nieruchomościach 

niesprzedanych w Marcinkowicach. Powiat posiada nieodpłatne prawo użytkowania pomieszczeń 

w  Zespole  Szkół  w  Muszynie  oraz  udziały  w  Małopolskim Regionalnym Funduszu  Poręczeń. 

W okresie sprawozdawczym z mienia powiatowego zbyto nieruchomość położoną w Krynicy – 

Zdroju, poza tym nabyto na rzecz powiatu ponad 8 ha gruntów, są to grunty zajęte głównie pod 

obwodnicę zachodnią, a także 0,5 ha zajęte na rzecz dróg powiatowych w ramach regulacji stanów 

prawnych. Ponadto oddano do użyczenia nieruchomość w Muszynie przeznaczoną na prowadzenie 

ogniska pracy pozaszkolnej, a także przyjęto do zasobu nieruchomości po zlikwidowanym Zespole 

Szkół  w Podegrodziu  oraz  obiekty Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.  Pani  Lichoń 

wspomniała także o roszczeniach toczących się m. in. odnośnie warsztatów szkolnych w Krynicy – 

Zdroju  oraz  nieruchomości  położonych  w  Podegrodziu.  Postępowanie  te  wstrzymują 

rozdysponowanie  nieruchomości.  Poinformowała  także,  że  powiat  stara  się  wydzierżawiać  czy 
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udostępniać określone nieruchomości jeżeli pojawiają się stosowne wnioski, tak aby przyczyniać 

się do wzrostu dochodów powiatu. 

Ad. 6.1. f)

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Dąbrowski  przedstawił  stanowisko  -  opinię 

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  wykonania  budżetu  Powiatu 

Nowosądeckiego za 2015 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

Poinformował,  iż  Komisja  Rewizyjna  Powiatu  Nowosądeckiego  dokonała  rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.  wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

informacja o stanie mienia wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniem 

finansowym wraz z opinią odnośnie raportu z wykonania sprawozdania finansowego za 2015 r. 

Komisja stwierdziła, iż plan dochodów zrealizowany został w kwocie 168 871 548 zł., co stanowi 

94,7% wykonania planu. Wydatki budżetowe w 2015 r. zostały wykonane w kwocie 176 308 053 zł. 

w stosunku do planowanej kwoty 188 324 666 zł. co stanowi 93,6% planu. Komisja Rewizyjna 

RPN dokonała także analizy wyniku, stwierdzając,  że rok zakończył  się  z deficytem w kwocie 

7  436  644  zł.  oraz  nadwyżką  środków  w  roku  bieżącym  w  kwocie  3  528  602  zł.  Analizę 

przeprowadzono  pod  kątem  rzetelności  sporządzanej  sprawozdawczości  finansowej  oraz 

prawidłowości sporządzania sprawozdania opisowego z wykonania zadań powiatu w roku 2015. 

Komisja Rewizyjna ponadto objęła kontrolą dochody źródłowe dotyczące dochodów i wydatków, 

dane zawarte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu w sprawozdaniach statystycznych. 

Ponadto analizę przeprowadzono także pod kątem celowości wykonania wydatków oraz rzetelności 

Ponadto  na  podstawie  wykonanych  sprawozdań  komisja  stwierdziła,  iż  zarówno  dochody  jak 

i wydatki wykonywane były zgodnie z postanowieniami RPN oraz Zarządu Powiatu wyrażonymi 

w uchwałach podjętych w 2015 r.  Przewodniczący Komisji  poinformował ponadto,  iż  Komisja 

wnioskowała  za  przyjęciem  sprawozdania,  stanowisko  to  podzieliła  także  Regionalna  Izba 

Obrachunkowa,  w  związku  z  pozytywną  opinią  wykonania  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego 

za  2015  r.  w  imieniu  Komisji  Rewizyjnej,  Przewodniczący  wystąpił  do  RPN  z  wnioskiem 

o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6.1. g)

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Dąbrowski odczytał uchwałę 

Nr  SO.XII/424/38/16  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 

w Krakowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok.

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.2.

Dyskusja.

RPN Zenon Szewczyk w imieniu Klubu PiS odniósł się do kilku kwestii m. in dotyczącej poprawy 

niektórych  wskaźników.  Stwierdził  ponadto,  że  RIO  wyraziła  pewne  obawy  w  związku 

z  dochodami  majątkowymi,  jednak  zdaje  sobie  sprawę  z  potrzeby  równoważenia  strony 

wydatkowej  oraz  dochodowej.  Ponadto  wyraził  niepokój  co  do  wykonania  budżetu  w  kwestii 

inwestycyjnej,  które stanowią realizację zadań przygotowanych przez poprzedni zarząd,  wyraził 

nadzieję, że kolejne składane wnioski zmienią tę sytuację. Wobec powyższego Klub PiS nie będzie 

głosował przeciwko udzieleniu absolutorium.

Ad. 6. 3.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2015 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  przedstawił opinię Komisji  

w części dotyczącej sprawozdania z mienia. Opinia Komisji jest pozytywna.
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Przwodniczący Klubu PiS Antoni Poręba zabrał głos, stwierdzając, iż omawiany projekt uchwały 

jest częścią składową przedstawionych opinii. Podkreślił, iz autorem budżetu za 2015 r. Jest PiS, 

dodał,  iż  omawiany  aktualnie  budżet  wskazuje  na  to,  że  powiat  zmierza  w  dobrym kierunku. 

Porównał  także  pracę  poprzedniego  Starosty  Pana  Jana  Golonki  oraz  aktualnego  Pana  Marka 

Pławiaka, informując, że w poprzedniej kadencji otrzymywany materiał merytoryczny nie zawsze 

odzwierciedlał  szczegółowe  opisanie  m.  in.  wydatków.  W  obecnej  sytuacji  merytoryczne 

przygotowanie  dokumentacji,  szczegółowo  opisuje  wydatki,  oszczędności  czy  ewentualne 

zaniedbania w tej kwestii. Poprosił także o zapoznanie się z budżetem oraz inwestycjami, a także 

oszczędnościami,  administracją  czy  infrastrukturą  drogową.  Wszystkie  materiały  zostały 

szczegółowo przeanalizowane na komisjach. Podsumowując stwierdził, iz Klub PiS jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowali zrealizowany budżet powiatu za 2015 r. Dodał także, że zarząd Powiatu 

otrzymuje także od Klubu PiS absolutorium. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r. pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 168/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 6.4. 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut odczytał projekt uchwały 
w  sprawie  udzielenia  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego  absolutorium  z  tytułu  wykonania 

budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  poinformował, iż zgodnie  

z art. 30 pkt. 1 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w sprawie absolutorium dla 

Zarządu, Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady .

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok pod 

głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 169/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 

rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w imieniu Zarządu Powiatu podziękował za wsparcie oraz 

współpracę  w  minionym  roku  budżetowym.  W  szczególności  podziękował  Panu  Antoniemu 

Porębie,  jako Przewodniczącemu Klubu PiS oraz Komisji Infrastruktury,  a także Panu Markowi 

Kwiatkowskiemu,  Przewodniczącemu  Komisji  Budżetowej  za  jej  pracę.  Podziękował  ponadto 
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za  słowa skierowane do zarządu m. in przez pana Zenona Szewczyka, informując, iż zdaje sobie 

sprawę, że zawsze można pracować lepiej i wydajniej i nie ma pracy idealnej. Poinformował, że 

Zarząd będzie się starał eliminować wszystkie niedociągnięcia oraz będzie dążył do jak najlepszego 

poziomu budżetu powiatu. Wyrazy podziękowania skierował także do Pani Skarbnik Małgorzaty 

Bochenek  za  rzetelną  pracę,  wszystkim  Członkom  Zarządu,  a  także  pracownikom  Starostwa 

Powiatowego.

Ad 7.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia oraz przystąpienia 
do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0098/15 pod nazwą 
„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”.

Teresa Klimek Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 
w Nowym Sączu przedstawiła projekt uchwały.  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach 

działania 8.2 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Powiat Nowosądecki otrzyma 

dofinansowanie na realizację projektu  pod nazwą „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w 

powiecie nowosądeckim”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co najmniej 60 

osób, pozostających bez pracy w powiecie nowosądeckim. Planowany okres realizacji projektu to 

01.07.2016  r.  -  30.06.2018  r.  Planowana  wartość  projektu  wynosi  ok.  1  000  000  zł.  kwota 

dofinansowania wynosi niespełna 936 000 zł. w tym wkład własny 57 600 zł. Wkład własny w 

całość projektu będzie finansowany ze środków funduszu pracy. Program jest skierowany do osób, 

które będą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów, tj. osoba powyżej 50 roku życia, 

osoba długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna, bez kwalifikacji zawodowych, kobieta. Wsparcie 

będzie realizowane w formie staży,  prac interwencyjnych, refundacji kosztów doposażenia. PUP 

będzie  zwracał  szczególną  uwagę  na  podejmowanie  takich  działań  aby  w  efekcie  osoby 

uczestniczące w projekcie mogły podjąć zatrudnienie. 

Przewodnicząca  Komisji  Polityki  Społecznej  Maria  Szarota przedstawiła  opinię  Komisji  do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 

zatwierdzenia  oraz  przystąpienia  do  realizacji  przez  Powiat  Nowosądecki  projektu  nr: 

RPMP.08.02.00-12-0098/15 pod nazwą „Aktywizacja  zawodowa bezrobotnych  30+ w powiecie 

nowosądeckim” pod głosowanie.
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Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 170/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie 

zatwierdzenia  oraz  przystąpienia  do  realizacji  przez  Powiat  Nowosądecki  projektu  nr: 

RPMP.08.02.00-12-0098/15 pod nazwą „Aktywizacja  zawodowa bezrobotnych  30+ w powiecie 

nowosądeckim” została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8.

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

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  projekt  uchwały. 
Proponowane  zmiany  w  budżecie  powiatu  na  2016  r.  polegają  na  zwiększeniu  dochodów 

i wydatków o 733 343 zł. W dziale transport zostają zwiększone dochody i wydatki o 436 045 zł. Są 

to  środki  otrzymane  z  rezerwy  subwencji  ogólnej  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa 

z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chomranice” Poziom dofinansowania wynosi 

blisko 49%. W dziale pomoc społeczna zwiększono o 110 000 zł. dochody własne powiatu, które 

powstały  w  związku  z  wyższą  niż  pierwotnie  planowano  liczbą  mieszkańców,  Dom  Pomocy 

Społecznej w Klęczanach przeznacza kwotę 72 000 zł. na bieżące funkcjonowanie tej jednostki, 

a kwotę 38 000 zł. na zakupy inwestycyjne. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się 
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projekt współfinansowany ze środków programu regionalnego Województwa Małopolskiego pod 

nazwą  „Wykorzystanie  technik  informacyjno  –  komunikacyjnych  w  rozwoju  kompetencji 

kluczowych uczniów zespołu Szkół Ponadgimnazjalmych w Nawojowej”. Wartość projektu wynosi 

18  851 zł.,  z  tego w 2016 r.  11  692 zł.  udział  własny powiatu  wynosi  933 zł.  Projekt  będzie 

realizowany w latach 2016-2017. Kolejną zmianą jest wprowadzenie projektu w dziale pozostałe 

zadania  w  zakresie  polityki  społecznej,  współfinansowany  także  z  programu  regionalnego  tj. 

aktywizacja  osób  bezrobotnych  30+  w  powiecie  nowosądeckim.  W  dziale  bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, środki w kwocie 19 000 zł. planowane pierwotnie na zakupy 

inwestycyjne  przeznacza  się  na  dotację  dla  OSP z  terenu  powiatu  nowosądeckiego.  W treści 

uchwały budżetowej  dokonuje się  zmiany zapisu dotyczącego sposobu ustalenia  stawek dotacji 

przedmiotowej dla PZAZ w Nawojowej w ten sposób, że zwiększa się dopłatę do utrzymania 1 m 2 

powierzchni    warsztatów i świetlicy z kwoty   15,03 zł.  do kwoty 25,60 zł.  oraz zmniejsza się 

dopłatę do utrzymania powierzchni 1 a powierzchni gruntów na potrzeby pracowni ogrodniczej 

z  200  zł  do  95,50  zł.  Powyższa  zmiana  nie  spowoduje  łącznej  zmiany  wielkości  dotacji 

przedmiotowej przyznanej przez RPN na 2016 r. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  Marek  Kwiatkowski przedstawił  opinię  komisji  do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2016 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 171/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie 

zmian  w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2016  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

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

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. Zmiany w 

prognozie finansowej to konsekwencja przyjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie, które dotyczą 

aktualizacji  planowanych  dochodów  i  wydatków  budżetu  powiatu,  wprowadzenia  dwóch  nowych 

projektów  współfinansowanych  ze  środków  Regionalnego  Programu  Województwa  Małopolskiego 

tj.  „Wykorzystanie  technik  informacyjno  –  komunikacyjnych  w  rozwoju  kompetencji  kluczowych 

uczniów zespołu Szkół Ponadgimnazjalmych w Nawojowej” realizowany przez PCFE oraz szkołę w 

Nawojowej,  drugi  projekt  natomiast  dotyczy  aktywizacji  osób  bezrobotnych  30+  w  powiecie 

nowosądeckim realizowany przez PUP.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Kwiatkowski przedstawił opinię komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za
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0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 172/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18.

Alicja  Lichoń  Kierownik  Zespołu  ds.  Gospodarki  Nieruchomości  przedstawiła  projekt 
uchwały.  Nieruchomość  składa  się  z  dwóch  działek  ewidencyjnych  nr  2053/2  oraz  2053/4 

o powierzchni  721 m2  w drodze przetargu.  Jest  to  obiekt  byłego Młodzieżowego Powiatowego 

Domu  Kultury  w  Starym Sączu  o  powierzchni  użytkowej  312  m2.  Nieruchomość  ta  w  planie 

miejscowym przeznaczona jest na cele usług komercyjnych częściowo publicznych, częściowo na 

cele  mieszkaniowe,.  Położona  jest  w  centrum  Starego  Sącza.  Wartość  nieruchomości  przez 

rzeczoznawcę majątkowego została oszacowana na kwotę 940 097 zł.  Nieruchomość na obecną 

chwilę jest pusta, administrowana przez dozorcę, wobec czego nie ma przeszkody aby została ona 

sprzedana w trybie przetargu.

Antoni Poręba Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury przedstawił opinię do projektu 

uchwały. Opinia komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18 pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 173/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18 została 

podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11.
Oświadczenia, wolne wnioski.

RPN Marian Dobosz  zwrócił  uwagę na  realizowane budżety obywatelskie.  W związku z tym 

gmina  Rytro  chce  wystąpić  z  wnioskiem  o  nazwie  Ryterska  Akademia  Muzyki  i  Tańca  do 

Województwa  Małopolskiego.  Wobec  powyższego  zwraca  się  z  prośbą  o  wsparcie  tego 

przedsięwzięcia.

RPN Maria Szarota  podziękowała Panu Staroście za wzbudzenie nadziei w związku z budową 

chodnika, jednocześnie informując o przeprowadzonej rozmowie z wójtem gminy Chełmiec, który 

również wyraził przychylność co do realizacji powyższego działania, wyrażając wolę współpracy 

z powiatem nowosądeckim, m. in poprzez sfinansowanie budowy chodnika  w 50%.

RPN Wiesław Pióro zaapelował do Pani Teresy Klimek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z realizowanym projektem dotyczącym aktywizacji 

osób bezrobotnych. Jak wiadomo powiat jest zagłębiem firm transportowych, istieje bardzo duży 

problem w związku z brakiem kierowców, wydaje się bardzo dużo środków na aktywizację osób, 

jednak należy się  zastanowić czy podejmowane działania  są  zawsze trafne.  Zwrócił  się  więc  z 

prośbą o zwiększenie współpracy z przedsiębiorcami.
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Poseł Jan Duda poruszył kwestię absolutorium, zadłużenia powiatu, zaznaczając iż najbliższy rok 

jest czasem kiedy należy się zastanowić nad finansowaniem powiatu, gdyż dotychczasowy sposób 

zupełnie się nie sprawdza. Ponadto zwrócił się do Państwa Radnych z prośbą o podjęcie dyskusji 

czy działań w związku z tematem finansowania oraz pogratulował Zarządowi Powiatu udzielonego 

absolutorium.

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń  również pogratulował  całemu 

Zarządowi oraz RPN za udzielone absolutorium oraz solidną pracę.

RPN  Marta  Adamczyk  zabrała  głos  zapraszając  wszystkich  na  imprezę  plenerową  w  Miliku 

z okazji dnia dziecka w dniu 26.06.2016 r.

Wiceprzewodniczący RPN Jan Gomółka  zaprosił  na lokalną imprezę  tj.  XI festyn  parafialny 

w dniu 26.06.2016 r. w Gołkowicach.

Przewodniczący Rady Powiatu RPN Zygmunt Paruch ogłosił przerwę do godz. 14:00.

Ad 12.

Wznowienie obrad.

Po przerwie – II część

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  przywitał  przybyłych tj.  osoby odznaczone, 

zaproszonych gości oraz radnych, Senatora Stanisława Koguta, Poseł na Sejm Barbarę Bartuś oraz 

Starostę Powiatu Unna Michaela Makiollę. 
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Ad. 12. a,b

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poprosił  wszystkich 

obecnych o powstanie, i wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. 

Ad. 12 c)

Starosta partnerski Powiatu Unna Michael Makiolla wygłosił przemówienie. 

/Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu/.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przywitał  wszystkich  gości,  zwracając  się  do  starosty 

powiatu  Unna  podziękował  za  słowa  skierowane  do  Państwa  Radnych  oraz  Zarządu  Powiatu. 

Ponadto wspomniał m. In o współpracy między powiatami, oraz o korzyściach jakie dzięki temu 

wynikają.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch wygłosił przemówienie.

/Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu/. Ponadto poinformował, iż na Sesji 13 

maja  br.  Rada  Powiatu  Nowosądeckiego  podjęła  uchwały  o  nadaniu  

11 osobom odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.  W dniu dzisiejszym zostanie 

wręczone 8 medali zasłużonym. Z ważnych przyczyn Pani Beata Szydło Premier Rządu RP oraz 

Jarosław Kaczyński  Prezes Partii  Prawo i  Sprawiedliwość nie  mogli  uczestniczyć  w dzisiejszej 

uroczystości.  Ponadto  nadmienił,  iż  1  odznaczenie  zostało  już  nadane  Ministrowi  Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji  Mariuszowi Błaszczakowi 16 maja br. w Nowym Sączu podczas 

oficjalnych uroczystości reaktywowania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 

Wiceprzewodniczący  RPN Józef Świgut odczytał list skierowany na ręce Pana Starosty Marka 

Pławiaka oraz Pana Przewodniczącego RPN Zygmunta Parucha od Pani Premier Beaty Szydło.

Wiceprzewodniczący  RPN Jan Gomółka odczytał list skierowany na ręce Pana Starosty Marka 

Pławiaka oraz Pana Przewodniczącego RPN Zygmunta Parucha od Pana Prezesa Rady Ministrów 

Jarosława Kaczyńskiego.
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Ad. 12 d)

Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Osoby odznaczone przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:

– Pani Beata Szydło -  za szacunek dla potrzeb i godności mieszkańców naszego regionu – 

godności  traktowanej  jako  nadrzędną  wartość  i  priorytetowy  kierunek  Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej.

– Pan  Jarosław  Kaczyński  -  za  szacunek  dla  potrzeb  i  godności  mieszkańców  naszego 

regionu  –  godności  traktowanej  jako  nadrzędną  wartość  i  priorytetowy kierunek  Władz 

Rzeczypospolitej Polskiej.

– Pan  Mariusz  Błaszczak  -  za  zaangażowanie  i  trud  włożony  w  przywrócenie  

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

– Pani Krystyna Durlak - za aktywną działalność społeczną  oraz propagowanie twórczości 

ludowej i dziedzictwa regionalnego Sądecczyzny.

– Pan  Józef  Kalisz -  za  wieloletnią  działalność  artystyczną,  umiłowanie  folkloru  oraz 

zaangażowanie w propagowanie kultury ludowej regionu  w Polsce i na świecie.

– Pan Wojciech Lasek - za serce i oddanie włożone w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego i 

integracyjnego niepełnosprawnych mieszkańców Sądecczyzny.

– Pan Stanisław Majewski -  za  zasługi  dla  rozwoju polskiej  stomatologii,  za  działalność 

dydaktyczną i społeczną.

– Pan Adam Sobczyk - a zaangażowanie i trud włożony w aktywną działalność społeczną,  

promującą Ziemię Sądecką.

– Ks.Paweł  Stabach  -  za  „serce  na  dłoni”  oddane  mieszkańcom  Sądecczyzny,  

a także niestrudzoną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz promocji Ziemi Sądeckiej.

– Pan Stanisław Wolak - za zaangażowanie w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki  

i budzenie aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny.

– Pan  Marek  Zięba -  za  upamiętnianie,  kultywowanie  i  promowanie  

tradycji ludowej Sądecczyzny.
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Ad. 12 e)

Wystąpienia zaproszonych Gości.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak pogratulował wszystkim osobom, które otrzymały odznakę 

honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Senator RP Stanisław Kogut zabrał głos, gratulując wszystkim odznaczonym osobom.

Poseł na Sejm RP Jan Duda również pogratulował wszystkim odznaczonym.

Ad. 12 f)

Po uroczystości wręczania odznak, nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Następnie odbył się występ 

Młodzieżowego Chóru „Scherzo”.

Ad 13.
Zamknięcie obrad

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania 

wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XVII  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

              Wiceprzewodniczący  
              Rady Powiatu Nowosądeckiego 

    

                            Jan Gomółka

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska

PROTOKÓŁ Nr 17/XVII/2016  17 czerwca 2016 r.                                  23


