
Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2017

z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017  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 około godz.

16:00. 

W  sesji  uczestniczyło  27 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 XXIV Sesji

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

Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Joanna Stawiarska oraz Roman Potoniec.

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: 27
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W wyniku głosowania otrzymano:

27 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 XXIII 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 2016 rok; 

b) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok; 

c)  opinii  i  raportu  biegłego  rewidenta  z  badania  sprawozdania  finansowego  Powiatu  

Nowosądeckiego za 2016 rok; 

d)  uchwały  Nr  SO.XII/423/56/17  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby  

Obrachunkowej  w  Krakowie  z  dnia  21  kwietnia  2017  roku  w  sprawie:  opinii

            o sprawozdaniu z  wykonania  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  za 2016 rok  wraz

            z informacją o stanie mienia i objaśnieniami; 

e) informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok; 

f) stanowiska – opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania  

budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 

Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok;

g)  uchwały  Nr  SO.XII/424/49/17  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby  

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

6.2. Dyskusja.

6.3.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  
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sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  

budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r. 

6.4.  Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia  Zarządowi  

Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

8. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia szczegółowych 

warunków  umorzenia  w  całości  lub  części,  łącznie  z  odsetkami,  odroczenia  terminu  

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających  

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego 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.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nawiązania współpracy  

z Powiatem Wejherowskim.

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

Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego

na 2017 rok.

14.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

15. Oświadczenia, wolne wnioski.

Przerwa

Część II

16. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” :

a) uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego;

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2017  22 czerwca 2017 r.                                  3



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;

g) występ artystyczny.

17. Zamknięcie sesji.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z XXIII 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

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4.

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelację dot.:

 zamknięcia przejazdu przez budowany most na drodze powiatowej Królowa- Ptaszkowa co

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2017  22 czerwca 2017 r.                                  4



powoduje problemy z dojazdem i wyjazdem mieszkańców sąsiadujących miejscowości i nie

tylko.  Obecne  rozwiązania  w  minimalny  sposób  umożliwiają  przejazd  przewoźnikom

prywatnym,  przejście  kładką do podstawionego  drugiego samochodu.  Takie  rozwiązanie

problemu jest nie do przyjęcia dla osób fizycznych. Wnioskuję o ponowne przyjrzenie się

tej sprawie i poszukanie skuteczniejszego rozwiązania.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk złożył interpelację dot.:

 dokonania przeglądu drogi Podegrodzie-Mokra Wieś, której pęknięcia zagrażają przyszłemu

stanie drogi i wyciągnięcie wniosków, które zahamowałyby degradację tej drogi.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec zgłosił interpelację dot.:

 wymalowania linii na pozostałych drogach gminy Łącko i Podegrodzia,

 zwrócenia uwagi na teren osiedla Romskiego, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie zostają 

nawożone ogromne ilości śmieci.

 zwrócenia uwagi na teren wsi Kicznia na odcinku 200 metrów został zniszczony asfalt po 

ostatnich ulewach, w wyniku czego dochodzi do zalewania posesji w gospodarstwach 

prywatnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Durlak zgłosił interpelację dot.:

 drogi w stronę Starej Wsi skręcając w lewo ok. 500 metrów od skrzyżowania występuje 

niebezpieczne dla mieszkańców zagłębienie

 udostępnienia informacji na jakim etapie jest możliwość naprawy drogi w Gródku nad 

Dunajcem 

 osuwającej się ziemi w Grybowie na Górkach 

 drogi w kierunku Wawrzki na której również występuje osuwisko.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  odniósł  się  do  złożonych  interpelacji  w  pierwszej

kolejności  do  Pana  Radnego  Antoniego  Poręby  informując,  iż  Zarząd  przyjrzy  się  zgłoszonej

sprawie  i  sprawdzi  co  uda  się  zrobić.  W przypadku  interpelacji  złożonej  przez  Pana  Radnego

Stanisława Sułkowskiego  poinformował,  że  zadanie  drogi  w kierunku  Zazamcza  jest  na  etapie

uzgodnień i  konsultacji  z  Panem Burmistrzem Muszyny.  Do interpelacji  zgłoszonej  przez Pana

Radnego Zenona Szewczyka również poinformował, iż Pan Dyrektor Adam Czerwiński zapozna się

ze  zgłoszoną  sprawą.  Odnosząc  się  do  interpelacji  Pana  Romana  Potońca  poinformował,  iż
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wymalowanie linii na drogach w Łącku zostanie wykonane. Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą

osiedla  Romskiego  poinformował,  iż  nie  chce  się  wypowiadać,  gdyż  jest  to  sprawa  ponad

regionalna  i  ponad  powiatowa.  Natomiast  odnosząc  się  do  trzeciej  interpelacji  Pana  Potońca

poinformował, iż służby PZD na pewno przyjrzą się sprawie odcinka 200 metrów wsi Kicznia.

Odnosząc się do interpelacji Pana Wiktora Durlaka również poinformował, że Pan Dyrektor PZD

zapozna się ze sprawą i jeśli będzie taka potrzeba to prace remontowe zostaną wykonane. 

Ad. 5.

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak poinformował  iż,  bez  opóźnień  jest  realizowana

rozbudowa szpitala w Krynicy Zdroju oraz wykonawca zakończył wykonanie robót stan surowy

otwarty  i  wszystkie  prace  związane  z  wykonaniem stropodachu,  częściowo  wykonano  montaż

stolarki zewnętrznej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzona jest również rozbudowa

budynku  oświatowego  o  salę  gimnastyczną  z  zapleczem  i  przebudową  budynku  na  Liceum

Ogólnokształcące w Grybowie.  Poinformował również,  że trwa odbudowa obiektów mostowych

współfinansowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych m.in.

most  ciągu dróg Królowa -  Ptaszkowa,  most  ciągu dróg Berest  -  Mochnaczka w miejscowości

Czyrna  oraz   most  w  Roztoce  Wielkiej.  Prace  związane  z  infrastrukturą  budowy  chodników

prowadzone są aktualnie w 9 gminach,  których koszt  wraz z dofinansowaniem poszczególnych

gmin  wynosi  ok.  5  000  000  zł.  Poinformował  również,  iż  Zarząd  Powiatu  rozdysponował

dofinansowanie  dla  jednostek  straży  pożarnej  w  wysokości  ok.  100  000  zł.  Zarząd  Powiatu

uczestniczył w wsparciu organizacyjnym Święta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

13 czerwca odbyło się spotkanie z prof. Dariuszem Dutkiem, podczas którego rozmawiano na temat

związany z opieką kardiochirurgiczną.

Ad. 6.1. a)

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu

Powiatu  Nowosądeckiego  za  2016  rok,  przedstawiając  kwestie  dotyczącą  zrealizowanych

inwestycji  w  powiecie.  8  lutego  2016  roku  została  otwarta  Podstacja  Sądeckiego  Pogotowia

Ratunkowego  w  Piwnicznej  Zdroju.  Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe  zostało  wzbogacone  o  2

ambulanse. Jeden został dofinansowany z dotacji Pana Wojewody w wysokości 400 000 zł, drugi

zostało ofiarowany przez firmę Koral. W marcu 2016 roku w szkole w Grybowie zostały otwarte
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trzy pracownie,  w tym pracownia mechatroniczna,  których koszt wyniósł ponad 2 000 000 zł.  

W grudniu 2016 roku do użytku zostało oddane pomieszczenie w Zespole Szkól Zawodowych  

w Grybowie na rzecz oddziału Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  której  koszt

adaptacji wyniósł 40 000 zł.  Na inwestycje i  remonty w obiektach oświatowych przeznaczono  

772 000 zł, w tym m.in. na modernizację Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym

Sączu, remont internatu międzyszkolnego, przebudowę kotłowni w Zespole Szkół w Nawojowej,

halę  namiotową  na  zajęcia  z  hipoterapii.  Wojewoda  Małopolski  zgodnie  z  Zarządzeniem  z  7

listopada 2016 roku wyraził zgodę na dokonanie na rzecz Powiatu darowizny nieruchomości na  

ul. Kościuszki, która została wyremontowana i w której funkcjonuje Zespół ds. Nieruchomości  

i  Wydział  Rozwoju.  10  lutego  2016  roku  została  otwarta  obwodnica  zachodnia.  Bardzo  duże

zadanie, które udało się wykonać to drogi powiatowe, których łączna długość wynosi ponad 505 km

w tym ulic 27,9 km, liczba mostów 169 w tym 8 z pomostami drewnianymi, liczba przepustów to

1904. Wydatki nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zamknęły się w kwocie ok. 22 000 000

zł. PZD spoza budżetu Powiatu uzyskało dofinansowanie w kwocie ok. 10 000 000 zł. W tym ze

środków z Unii Europejskiej w wysokości 6 458 000 zł. W 2016 roku efektem działań było m.in.

uzyskanie nowych nawierzchni bitumicznych o długości ponad 7 km, odbudowa i remont dwóch

mostów, remont dwóch przepustów, przebudowa, budowa i remont ponad 6 km chodników, montaż

2 km barier energochłonnych. Wykonane zostały także prace z doraźnymi naprawami, bieżącym

utrzymaniem  dróg,  mostów  i  przepustów,  montażem  oznakowania  przejść  dla  pieszych.  

W miejscowości Obidza wykonano na długości 1 km nową nawierzchnię bitumiczną, której koszt

to prawie 440 000 zł z czego 50 000 zł było z dofinansowania z gminy Łącko. Przebudowa drogi

Krynica  –  Tylicz  za  niespełna  400 000 zł.  Poinformował  również,  iż  zostały rozpoczęte  prace

przebudowy drogi  powiatowej  Żegiestów-  Szczawnik-  Muszyna  o  wartości  456 000  zł  w tym

pomoc  gminy  w  wysokości  30  000  zł.  Poinformował  także  o  przebudowie  drogi  powiatowej

Limanowa  –  Chełmiec  w  Chomranicach  za  kwotę  528  000  zł,  przebudowa  mostów  w

Chomranicach o wartości  478 000 zł. Pan Starosta podkreślił, iż zbudowano ponad 4,5 km nowych

chodników.  Sfinansowano na łączną kwotę prawie  55 000 zł  opracowanie  m.in.   dokumentacji

technicznej dla przebudowy dróg powiatowych Nowy Sącz – Florynka – Królowa Górna – Grybów,

której  wartość  wynosi  ponad  7  000  zł,  dokumentacja  techniczna  odbudowy  muru  oporowego

Królowa Polska na wartość  11 070 zł,  koncepcja wiaduktu  nad drogą powiatową Ptaszkowa –

Ptaszkowa 22 000 zł. Ponadto na łączną kwotę 225 000 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej  dot.  zabezpieczenia  osuwisk  wraz  z  odbudową  dróg  powiatowych  w

Grybowie ul. Węgierska – 40 000 zł, Gołkowice – 40 000 zł, Łazy Brzyńskie 29 520 zł, Tymowa w

miejscowości Michalczowa 116 000 zł. Za łączną kwotę prawie 250 000 zł zakupiono 3 km 300 m
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barier energochłonnych, które zostały w ilości 1624 wbudowane siłami własnymi służby liniowej

PZD  przy  22  drogach  powiatowych.  Ustawiono  347  sztuk  kompletnych  znaków  drogowych  i

kompletnych tablic drogowskazowych. Odmalowano i odznakowano  przejścia dla pieszych - 1242

m2 na 22 drogach powiatowych. W kwestii zimowego utrzymania dróg Pan Starosta poinformował,

że prowadzono w następujących standardach w sezonie 2015/2016, 2016/2017 łącznie 485 km dróg

z uwzględnieniem obwodnicy zachodniej, w standardzie trzecim 48 km, w standardzie czwartym

437 km. Wydatki w 2016 roku na zimowe utrzymanie dróg wyniosły prawie 2 300 000 zł. Część

kosztów za IV kwartał w wysokości 395 000 zł przeszła jako zobowiązanie na 2017 rok.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  przedstawił  część  finansową  kształtujących  się

dochodów oraz wydatków powiatu. Dochody zaplanowane na kwotę 139 234 386 zł ostatecznie

wykonano na kwotę 131 233 843 zł, z tego dochody bieżące 120 245 000 wykonano na kwotę 118

747 zł. Istotną rzeczą, jak podkreślił jest to, iż dochody zostały wykonane prawie w 100%. Dochody

majątkowe zakładane były w wysokości 18 988 000, a wykonane zostały na kwotę 12 486 000 zł.

Wydatki  wykonano  na  kwotę  119  016  620  zł.  Wydatki  majątkowe  wynosiły  27  935  000,  a

wykonano 17 255 000 zł. Wynik finansowy ukształtował się nadwyżką w kwocie 12 217 223 zł, co

stanowi 269,8 %, w której są przyjęte środki do budżetu na rok 2017 w kwocie 3 300 000 zł.

Przychody wyniosły kwotę 7 200 000.  Następnie poinformował o zaciągniętych kredytach, których

kwota  wynosi  6  000  000  zł.  Spłata  zadłużenia  wyniosła  12  231  298  zł,  kwota  która  była

zaplanowana  została  spłacona  w  100  %.  Poinformował,  iż  finansowano  wydatki  majątkowe  z

dochodów bieżących w celu pomnażania majątku powiatowego. Pan Antoni Koszyk przedstawił

strukturę  wykonania  dochodów  bieżących  powiatu  w  2016  roku,  według  źródeł  pochodzenia

kształtowała  się  najwięcej  na  części  oświatowej  czyli  subwencji  w  wysokości  35  584  988  zł,

kolejna udział  powiatu we wpływach z podatku dochodowego 26 053 865, następnie pozostałe

dochody własne powiatu 19 443 793 zł.  Pozostałe  subwencje wyniosły 21 441 371 zł,  dotacje

celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu

państwa na zadania własne powiatu, dotacje i środki pochodzące z Unii Europejskiej i z innych

źródeł zagranicznych 8 515 412 zł oraz mniejsza dotacja celowa w tym pomoc z innych jednostek

samorządu  terytorialnego.  Struktura  wykonanych  wydatków  według  poszczególnych  działów

według której na najwyższej pozycji była oświata i wychowanie 33 731 035 zł, następnie pomoc

społeczna  23  336  657  zł,  kolejna  transport  i  łączność  21  955  746  zł,  edukacyjna  opieka

wychowawcza 7 945 397 zł, pozostałe 11 działów w wysokości ponad 3 500 000 zł, obsługa długu

publicznego  1  608  902  zł.  Struktura  wykonanych  wydatków  według  grup  wydatków,  gdzie

największą  pozycję  zajmują  wynagrodzenia  i  składki,  wydatki  związane  z  realizacją  zadań
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statutowych, wydatki majątkowe 17 255 189 zł oraz wydatki mniejsze w wysokości 4 202 654 zł.

Pan Wicestarosta przedstawił również zadłużenie powiatu, które w 2016 roku zostało zamknięte w

kwocie 60 965 336 zł.

Ad. 6.1. b)

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  sprawozdanie  finansowe  Powiatu

Nowosądeckiego za 2016 rok.

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek  podkreśliła, iż sprawozdanie powiatu nowosądeckiego

składa się z czterech elementów tj. bilans z wykonania budżetu z sumą bilansową 13 481 449 zł co

stanowi łączny bilans 29 jednostek budżetowych powiatu z sumą bilansową 245 917 846 zł, łączny

rachunek  zysków  i  strat,  zestawienie  zmian  funduszy  jednostki,  które  wykazuje  zwiększenie

funduszy  jednostek  w  roku  2016  o  kwotę  6  179  125  zł.  Pani  Skarbnik  podkreśliła,  że  suma

bilansowa była wyższa w stosunku do sumy z 2015 roku, której powodem było w szczególności

zwiększenie stanu środków pieniężnych po stronie aktywu bilansu a po stronie pasywów spadek

poziomu  zobowiązań.  Wynik  budżetu  za  2016  rok  stanowią  wartość  ujemną  63  668  031  zł

Poinformowała także o poziomie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych,

która wynosi 60 965 336 zł  oraz wynik wykonania budżetu 12 217 223 zł,  a poziom wolnych

środków rozliczonych w 2016 roku wynosi 9 514 527, 31 zł. Podkreśliła również, iż do uchwały

budżetowej  RPN na rok 2017 została wprowadzona kwota 3 353 664 zł, a w pierwszym półroczu

tego  roku  Państwo  Radni  zadecydowali  o  wprowadzeniu  wolnych  środków  na  poziomie  

3 165 049 zł z przeznaczeniem w szczególności na działania drogowe i zwiększenie dofinansowania

rozbudowy szpitala  w  Krynicy-Zdroju  w  roku  2017.  Pani  Skarbnik  poinformowała  również  o

bilansie jednostek budżetowych powiatu, których suma wyniosła 245 917 846 zł, która w stosunku

do sumy bilansowej za 2015 rok  była wyższa o 7 972 690 zł.  Wzrost aktywów dot. aktywów

trwałych  w  grupie  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej,  które  spowodowane  jest  rezultatem

zrealizowanych  w 2016  roku  inwestycji  dróg  i  chodników.  Wzrost  pasywów dotyczy  głównie

wzrostu funduszy jednostek powiatowych. Wśród grupie aktywów 95% stanowią aktywa trwałe o

wartości netto  233 625 628 zł. Pani Skarbnik poinformowała również o rachunku zysków i strat

jednostek  budżetowych,  których  łączny  przychód  wyniósł  133  829  431  zł,  a  łączne  koszty

działalności  jednostek  w  2016  roku  wyniosły  112  378  750  zł.  Pozostałe  koszty  operacyjne  i

finansowe zamknęły się w kwocie 3 064 693 zł co spowodowało, że wynik finansowy powiatu za

2016 rok jest dodatni i wynosi 21 450 673 zł. Pani Skarbnik przedstawiła również indywidualny
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wskaźnik zadłużenia. W 2016 roku był relatywnie niski wskaźnik możliwości spłaty 6,48 i ma to

związek z tym, że średnia nadwyżki operacyjnej z lat 2013, 2014, 2015 co spowodowało, że w 2016

roku nie  była możliwa taka spłata  jaka była  zakładana.  Powiat  był  w stanie  spłacić  6,46 % w

stosunku  do  dochodów.  Na  zakończenie  Pani  Skarbnik  poinformowała  również  o  nadwyżce

operacyjnej.  Nadwyżka  operacyjna  czyli  wielkość  stanowiąca  różnicę  pomiędzy  dochodamiNadwyżka  operacyjna  czyli  wielkość  stanowiąca  różnicę  pomiędzy  dochodami

bieżącymi a wydatkami w kwocie 16 986 000 zł to syntetyczna ocena kondycji finansowej powiatubieżącymi a wydatkami w kwocie 16 986 000 zł to syntetyczna ocena kondycji finansowej powiatu

oznaczająca niskie ryzyko utraty płynności finansowej, zdolność kredytową oraz możliwy potencjałoznaczająca niskie ryzyko utraty płynności finansowej, zdolność kredytową oraz możliwy potencjał

inwestycyjny, co w szczególności będzie miało zastosowanie do realizacji nowych inwestycji orazinwestycyjny, co w szczególności będzie miało zastosowanie do realizacji nowych inwestycji oraz

zapewnienia środków na udział własny powiatu w realizowanych projektach współfinansowanychzapewnienia środków na udział własny powiatu w realizowanych projektach współfinansowanych

ze środków UE.ze środków UE.

 

Ad. 6.1. c) 

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta

z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Pani  Skarbnik  przedstawiła  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta  z  przeprowadzonego  badaniaPani  Skarbnik  przedstawiła  opinię  i  raport  biegłego  rewidenta  z  przeprowadzonego  badania

sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. Zadaniem biegłego rewidentasprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. Zadaniem biegłego rewidenta

było wyrażenie opinii  o tym czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjębyło wyrażenie opinii  o tym czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację

majątkową  i  finansową  jak  też  wynik  finansowy  jednostki  zgodnie  z  mającymi  zastosowaniemajątkową  i  finansową  jak  też  wynik  finansowy  jednostki  zgodnie  z  mającymi  zastosowanie

przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Badanie sprawozdaniaprzepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Badanie sprawozdania

finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień rozdziału VII ustawy o rachunkowości,finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień rozdziału VII ustawy o rachunkowości,

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wkrajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

Polsce oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawach szczególnych zasad rachunkowości orazPolsce oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawach szczególnych zasad rachunkowości oraz

planów kont. Powyższe regulacje nakładają obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etykiplanów kont. Powyższe regulacje nakładają obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki

oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób aby uzyskać racjonalną pewność,żeoraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób aby uzyskać racjonalną pewność,że

sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne odsprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od

istotnych  nieprawidłowości.  Zdaniem  biegłego  zbadane  sprawozdanie  finansowe  przekazujeistotnych  nieprawidłowości.  Zdaniem  biegłego  zbadane  sprawozdanie  finansowe  przekazuje

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jakrzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak

też jej wynik finansowy za rok obrotowy od stycznia do grudnia 2016 roku zgodnie z mającymiteż jej wynik finansowy za rok obrotowy od stycznia do grudnia 2016 roku zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i  przyjętymi zasadami rachunkowości zostałozastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i  przyjętymi zasadami rachunkowości zostało

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne, co dosporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne, co do

formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
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Ad. 6.1. d)

Skarbnik Powiatu  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  Skarbnik Powiatu  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  uchwałę  Nr SO.XII/423/56/17 Składuuchwałę  Nr SO.XII/423/56/17 Składu

Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017

roku w sprawie: opinii oroku w sprawie: opinii o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego zasprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za  20162016  rokrok

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

Ad. 6.1. e)

Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. 

Pani Alicja Lichoń Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomości przedstawiła informację

o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. Przedstawiła dochód 1 488 820 zł, który

został  zrealizowany  poprzez  sprzedaż  dwóch  nieruchomości,  dochody  z  najmu  i  dzierżawy

nieruchomości powiatowej w Krynicy Zdroju i Podegrodziu oraz w Marcinkowicach. W ubiegłym

roku zostało zawartych 14 umów z czego uzyskany dochód wyniósł 75 561 zł. Dochody z opłat za

trwały  zarząd  od  nieruchomości  oddanych  powiatowym  jednostkom  organizacyjnym  wynoszą

około 21 000 zł. Kwota 845 749 zł została uzyskana przez Powiat jako prowizja od gospodarki

nieruchomościami  mieniem  Skarbu  Państwa  wypracowanych  przez  Zespół  ds.  Gospodarki

Nieruchomościami.  Wypracowano  107%  planu  dochodu  ustalonego  przez  Wojewodę

Małopolskiego na ubiegły rok, który był ustalony na kwotę 2 400 000 zł, a uzyskano 2 577 900 zł z

czego prowizja powiatu ustalona na 25% wynosiła 846  000 zł. Dochody te zostały wypracowane z

opłat na użytkowanie wieczyste gruntów, z umów najmu i dzierżawy. Z opłat za nieruchomości

Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd czyli obiektu Sądu, Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej,

obiekty  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych,  Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  Ministerstwa

Finansów,  Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych i  Autostrad.  Ze  sprzedaży niewielkich  działek

dochód wyniósł około 20 000 zł. Wydatki dotyczyły kosztów dozorowania obiektów, zapłaty za

media,  podatków  od  nieruchomości,  opłaty  za  ogłoszenia  prasowe,  reklamy  na  portalach

internetowych, informacje o przetargach, opłaty za należności notarialne i  sądowe, opracowania

geodezyjne,  które  łącznie  wyniosły  201  721  zł.  Ponadto  powiat  wypłacił  należności   za

nieruchomości  zajęte  pod   rozbudowę  dróg  powiatowych  w  łącznej  kwocie  164  024  zł.  Pani

Kierownik  przedstawiła  jeszcze  bieżące  dane  dotyczące  mienia  powiatu  w  odniesieniu  do

informacji  z  31  grudnia  2016  roku.  Zlecono  nową  wycenę  nieruchomości  Liceum

Ogólnokształcącego w Grybowie.  Zarząd ustalił kwotę w wysokości  2 900 000 zł i ogłoszono

przetarg. Po ustaleniu granic i korekcie powierzchni byłego Powiatowego Młodzieżowego Domu
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Kultury w Starym Sączu, został zlecony nowy operator szacunkowy. Co do roszczeń nieruchomości

powiatu Pani Kierownik przedstawiła, iż są to wszystkie, które miały już miejsce w roku ubiegłym,

które  dotyczą  Zespołu  Pałacowo-Parkowego  w  Marcinkowicach.  Po  wydaniu  decyzji

rozstrzygającej sprawę przez Wojewodę Małopolskiego zostały złożone odwołania do Ministerstwa

Rolnictwa,  które ustaliło  termin załatwiania sprawy na 31 grudnia 2017 roku.  Natomiast  przed

Sądem  Okręgowym  w  Nowym  Sączu  w  dalszym  ciągu  toczy  się  postępowanie  odnośnie

nieruchomości w Krynicy Zdroju z wniosku parafii Grecko-Katolickiej, oraz wystąpiło roszczenie

do  nieruchomości  w  Podegrodziu  z  wniosku  Towarzystwa  bł.  Kunegundy.  Dotychczasowe

postępowania rozstrzygane przez Wojewodę Małopolskiego kończyły się pozytywnie dla powiatu

nowosądeckiego.

Ad. 6.1. f)

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław Dąbrowski  przedstawił  stanowiska –  opinii

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania budżetu  Powiatu

Nowosądeckiego  za  2016  rok  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu

Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok

Poinformował, iż Komisja Rewizyjna dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za

2016 rok 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 2016 r. Komisja stwierdziła, że plan dochodów został

zrealizowany w kwocie 131 233 843 zł co stanowi 94% wykonania planu. Wydatki budżetowe w

2016 roku zostały wykonane w wysokości 119 016 620 zł co w stosunku do planu stanowi 88%.

Komisja dokonała także analizy wyniku budżetu i stwierdziła, że w 2016 roku wystąpiła dodatnia

różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz zrealizowanymi wydatkami w kwocie 12 217 223

zł.  Nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  wyniosła  9  514  527  zł.  Analizę

przeprowadzono pod kątem rzetelności sporządzonej sprawozdawczości finansowej z wykonania

budżetu  za  2016  rok  oraz  prawidłowości  sporządzenia  sprawozdania  opisowego  z  wykonania

budżetu  i  zadań  powiatu  w  2016  roku.  Komisja  Rewizyjna  objęła  również  kontrolą  dowody

źródłowe dotyczące dochodów i wydatków budżetowych. Dane zawarte w sprawozdaniu opisowym

z  wykonania  budżetu  i  sprawozdaniach  statystycznych.  Analizę  przeprowadzono  pod  kątem

celowości ponoszenia wydatków, rzetelności i gospodarności. Ponadto na podstawie sprawozdania i

związanej  z  nim dokumentacji  źródłowej,  Komisja  Rewizyjna stwierdziła,  że  wykazane w nich

dane dotyczące planowanej i wykonanej wielkości budżetu w zakresie dochodów i wydatków w
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sumach ogólnych są zgodne z postanowieniami Rady i Zarządu Powiatu, wyrażonymi w podjętych

w  2016  roku  uchwałach.  Mając  powyższe  na  uwadze  Pan  Przewodniczący  Komisji   po

pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wystąpił  z  wnioskiem do

RPN o udzielenie Zarządowi Powiatu  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Ad. 6.1. g)

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Dąbrowski odczytał   uchwałę  Nr

SO.XII/424/49/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w

Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  z tytułu wykonania

budżetu za 2016 rok.

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.2.

Dyskusja.

RPN Antoni Poręba w imieniu Klubu PiS porównał sytuację sprzed wyborów i po wyborach.

Przedstawił szereg inwestycji, których nie dało się wcześniej wykonać, a po wyborach V kadencji

zostały wykonane. Były to m.in. budowa obwodnicy zachodniej, rozbudowa szpitala w Krynicy

Zdroju, rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie o salę gimnastyczną, modernizacja

warsztatów w Zespole Szkół w Grybowie, budowa chodników.  Mając powyższe na uwadze Klub

PiS w pełni popiera uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium. 

RPN Zenon  Szewczyk przedstawił  dobrą  współpracę  pomiędzy klubem rządzącym,  a  klubem

opozycyjnym oraz pogratulował realizacji budżetu.

Ad. 6. 3.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu

Nowosądeckiego za 2016 r.
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie z

ustawą o finansach publicznych art. 270 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

rozpatruje  i  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

W związku z tym nastąpiła potrzeba przygotowania uchwały w tym zakresie. 

Państwo Radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  z  wyżej  wymienionymi  sprawozdaniami,  które

zostały przedstawione przez Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego, odbyła się także dyskusja. 

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.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z

wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r. pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 27 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

27 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 238/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie

zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r. została podjęta.
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.4. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu

Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach

publicznych  art.  270  pkt.  3  Komisja  Rewizyjna,  dnia  30  maja  br.  przedstawiła  organowi

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Wniosek ten został  również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w

Krakowie. 

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 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

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

Uchwała Nr 239/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie

udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016

rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w imieniu Zarządu Powiatu podziękował za wsparcie oraz
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współpracę w minionym roku budżetowym. Podziękował ponadto za słowa skierowane do zarządu

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.

Przedstawienie  raportu  o  sytuacji  ekonomiczno-finansowej  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Sławomir Kmak Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital

im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala

za  okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 roku oraz prognozę na najbliższe 3 lata, który składa się

z 4 głównych grup wskaźników: pierwszy zyskowności 11 na 15 pkt, płynności 0 na 25 możliwych

pkt, efektywności 10 na 10 możliwych pkt, zadłużenia 8 na 20 pkt. Stąd wynika, iż bieżąca ocena i

prognoza  wynosi  20  pkt  na  70  możliwych czyli  41,4% maksymalnej  liczby punktów.  Przyjęto

również, iż wydatki na utrzymanie szpitala będą rosły, dodatki wynagrodzeniowe dla personelu do

2019 roku będą rosły natomiast na dalsze lata będą sfinansowane z NFZ-tu lub z przekazywanych

środków. Główne elementy wpływające na aktualną sytuację  szpitala  to m.in.  przegrany spór  z

poprzednim wykonawcą,  koszty wynagrodzeń,  wzrost  minimalnego  wynagrodzenia  za  prace  w

służbie zdrowia. 

Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN  zapoznały się z informacją i nie

miały żadnych uwag.

Ad 8.

Przedstawienie  raportu  o  sytuacji  ekonomiczno-finansowej  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Józef Zygmunt Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie

Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej,
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który został  sporządzony na  dotychczasowych sposobach dofinansowania.  Pan Dyrektor  krótko

podkreślił,  iż grupa wskaźników utrzymuje się na dobrej pozycji,  które dają gwarancję dobrego

rozwoju Sądeckiego Pogotowania Ratunkowego.

Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN  zapoznały się z informacją i nie

miały żadnych uwag.

Ad. 9.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków

umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,  rozłożenia  na

raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  od  dnia

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Antoni  JARZĘBAK Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Sączu przedstawił projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota  przedstawiła opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  w sprawie określenia

szczegółowych warunków umorzenia w całości  lub części,  łącznie z odsetkami,  odroczenia terminu

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

21 głosów – za

0 głosów – przeciw
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0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie

określenia szczegółowych warunków  umorzenia  w  całości  lub  części,  łącznie  z  odsetkami,

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w

pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  „Powiatowego

Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Osób  Doświadczających

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”

Antoni JARZĘBAK Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym

Sączu przedstawił projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota  przedstawiła opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia

„Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Osób

Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

21 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 241/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie

przyjęcia  „Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Osób

Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  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.

Artur Rola Dyrektor Wydziału EKS przedstawił projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN  Zofia NIKA  przedstawiła opinię Komisji do projektu

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały 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 pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

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

została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nawiązania współpracy z Powiatem

Wejherowskim.

Andrzej Zarych Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych przedstawił

projekt uchwały. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz

Współpracy  Międzynarodowej  RPN  Marta  Adamczyk  przedstawiła  opinię  Komisji  do  projektu

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.   

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie nawiązania

współpracy z Powiatem Wejherowskim pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

22 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 243/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie

nawiązania współpracy z Powiatem Wejherowskim została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017

rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Ryszard Poradowski  przedstawił opinię komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmian w

budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 23 Radnych Powiatu

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 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 244/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie

zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Ryszard Poradowski  przedstawił opinię komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały w sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

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 245/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15

Oświadczenia, wolne wnioski.

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Rady Powiatu RPN Zygmunt Paruch ogłosił

przerwę do godz. 14:00.

Ad 16.

Wznowienie obrad.

Po przerwie – II część

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

zaproszonych gości oraz radnych.

Ad. 16. a,b

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poprosił  wszystkich

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

Ad. 16 c)

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch wygłosił przemówienie.

/Pełna  treść  przemówienia  stanowi  załącznik  do  protokołu/.  Poinformował  ponadto,  że  wśród

siedmiu osób odznaczonych nie ma księdza biskupa Władysława Bobowskiego, któremu została

osobiście  wręczona  odznaka  „Zasłużony  dla  Ziemi  Sądeckiej”  za  służbę  kościołowi,  diecezji

tarnowskiej oraz człowiekowi. 
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Ad. 16 d)

Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Osoby odznaczone przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:

 Prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Basta za zasługi dla rozwoju polskiej medycyny oraz

oddanie służbie w ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących.

 Edward  Cisowski  za  trud  życia  włożony w pracę  na  rzecz  lokalnej  społeczności  oraz

upowszechnianie sportu na Sądecczyźnie.

 Ks  Zdzisław  Lisowski  za  zaangażowanie  i  trud  włożony  w  krzewienie  wartości

patriotycznych oraz postawy chrześcijańskiej.

 Maria Marcinowska za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodego pokolenia

oraz aktywną działalność społeczno-kulturalną promującą Ziemię Sądecką..

 Piotr  Trochanowski za  upamiętnianie,  kultywowanie  i  promowanie  

wielokulturowej tradycji Sądecczyzny.

 Władysław  Talarczyk za  wieloletnią  działalność  artystyczną  promującą

 Ziemię Sądecką w Polsce i na świecie. 

Ad. 16 e)

Wystąpienia zaproszonych Gości.

Na zakończenie  Pan Starosta  Marek Pławiak  zwrócił  się  do  przybyłych  gości  oraz  wszystkich

zgromadzonych serdecznie gratulując odznaczonym dla Ziemi Sądeckiej. Podziękował również tym

osobom, które zawnioskowały o wyróżnienie tak ważnych osób od których należy się wiele uczyć.

Wszystkim laureatom przekazał wyrazy uznania i szacunku oraz życzył wszystkiego najlepszego 

i aby nadal pamiętali o Sądecczyźnie.

Ad. 16 f, g

Po uroczystości  wręczania  odznak,  nastąpiło  wyprowadzenie  sztandaru  oraz  występ  Dziecięcej

Kapeli Regionalnej, działającej przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu.
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Ad 13.

Zamknięcie obrad

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania

wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXIV  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

             Przewodniczący  
              Rady Powiatu Nowosądeckiego 

    

                            Zygmunt Paruch

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska
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