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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 34/XXXIV/2018 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018  r. 

 

Ad 1. 

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

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:30. 

 W sesji uczestniczyło 24 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 XXXIV 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart 

w terminalu do głosowań.  

 

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: 23 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

 

Realizowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku podmiotów 

leczniczych: 

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

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

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

w roku 2018. 

9. Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu w 2018 roku. 

10. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, 

złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez Powiat 

Nowosądecki w I półroczu 2018 r. 

11. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz 

informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych                   

(za okres I-VII 2018 r.). 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu 

na odległość.  

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Nowosądeckiego do realizacji  projektu pod nazwą „Mobilność uczniów szkół zawodowych 
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i kadry” w ramach programu ERASMUS+. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r.  

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w trybie przetargu udziału Powiatu Nowosądeckiego wynoszącego 3/10cz. w działce  

nr 2053/4 położonej w Starym Sączu. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta 

i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta 

Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku. 

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

Nowosądeckiego. 

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

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

2018 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

20. Oświadczenia, wolne wnioski.    

21. Zamknięcie sesji.  
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXXIII 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: 23 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

W wyniku głosowania protokół z  XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został 

przyjęty. 

 

 Ad 4. 

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa 

Małopolskiego Stanisławowi PASONIOWI. 

 

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław PASOŃ złożył podziękowania 

Przewodniczącemu, Staroście, Radnym oraz pracownikom Starostwa za współpracę oraz życzył 

powodzenia w zbliżających się wyborach samorządowych.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt poinformował, że wpłynęło pismo od Ministra 

Wiesława Janczyka informujące o tym, że Minister nie zdoła uczestniczyć w obradach XXXIV 

Sesji RPN. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław SUŁKOWSKI złożył: 

 podziękowania za wykonanie chodnika w miejscowości Złockie oraz poprosił o wykonanie 

nowej nawierzchni na Zazamczu w kierunku Złockiego. 
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Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef ŚWIGUT złożył interpelację dot.: 

 wystąpienia do PSP w sprawie wyjaśnienia dlaczego oddziały OSP odmawiają usuwania 

gniazd szerszeni. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Zofia NIKA zlożyla: 

 podziękowania za położenie nowej nawierzchni w miejscowości Łyczana oraz Jasienna. 

 interpelację dot. umieszczenia znaku informacyjnego „Obszar zabudowany” w centrum 

miejscowości Łyczana; 

 interpelację dot. Przycięcia korony drzewa przy drodze powiatowej w Korzennej. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor DURLAK złożył interpelację dot.: 

 wystąpienia do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie wykonania przejścia dla pieszych 

w miejscowości Biała Niżna na drodze wojewódzkiej nr 981. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Andrzej GANCARZ  złożył interpelację dot.: 

 wyczyszczenia oraz poprawienia stanu chodników w miejscowości Powroźnik na odcinku 

DW Janosik – Powroźnik Górny, a także załatania dziur na drodze. 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK odniósł się do złożonych interpelacji w pierwszej 

kolejności do Pana Radnego Stanisława Sułkowskiego odnośnie położenia nowej nawierzchni 

asfaltowej w miejscowości Zazamcze i poinformował, że Zarząd przeznaczył kwotę 400 000 zł na 

wykonanie tego odcinka drogi. W następnej kolejności pan Starosta odniósł się do interpelacji Pana 

Przewodniczącego Józefa Świguta w sprawie wyjaśnienia odmowy interwencji w przypadku 

owadów błonkoskrzydłych przez Państwową Straż Pożarną i poinformował, że zwróci się do Pana 

Komendanta PSP z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Odnośnie interpelacji Pani Zofii Niki 

zapewnił że Pan Dyrektor Adam Czerwiński zajmie się sprawą umieszczenia znaku oznaczającego 

teren zabudowany, a także Powiatowy Zarząd Dróg zajmie się przycięciem korony drzewa, które 

zagraża zarówno pieszym, jak i kierowcom. Do interpelacji złożonej przez Pana Radnego Wiktora 

Durlaka poinformował, że Zarząd zwróci się z prośba do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie 

wykonania przejścia dla pieszych w miejscowości Biała Niżna, a także poprosił o przedłożenie 

interpelacji na piśmie. W sprawie interpelacji Pana Radnego Andrzeja Gancarza poinformował, że 

Pan Dyrektor PZD już taką informację otrzymał i zapewnił , że sprawa zostanie rozwiązana.  

 

 

Ad 5. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK w pierwszej kolejności poinformował o otrzymanej 

promesie w wysokości 620 000 zł z rezerwy docelowej budżetu państwa na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. Poinformował również, że promesa zawiera dofinansowanie na wykonanie 

remontu drogi powiatowej na odcinku Nowy Sącz – Myślec w Starym Sączu. Nadmienił również, 

że prace na tej drodze są w trakcie realizacji. Pan Starosta poinformował, że 4 września odbyło się 

uroczyste otwarcie nowego obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, na którym gościła 
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Pani Minister Anna Zalewska. Pan Starosta Marek Pławiak podziękował również wszystkim 

współpracownikom oraz osobą mocno zaangażowanym w tą inwestycje. Następnie poinformował, 

że trwają prace remontowo – modernizacyjne w ramach projektu „ Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Prace dotyczą dwóch obiektów, pierwszy to 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu jest to inwestycja na kwotę niespełna 

800 000zł, natomiast drugi obiekt to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej na kwotę 

blisko 700 000 zł. Poinformował również, że podczas przerwy wakacyjnej realizowano wszelkie 

bieżące remonty związane z przystosowaniem i przygotowanie placówek szkolnych do nowego 

roku szkolnego. Następnie Pan Starosta przeszedł do informacji związanych z infrastrukturą 

drogową. W pierwszej kolejności wspomniał o inwestycji na odcinku drogi w miejscowości 

Bogusza, której koszt wyniósł 2 384 000 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie  blisko 

1 900 000 zł. Kolejna inwestycja to remont drogi powiatowej Korzenna – Janczowa – Miłkowa 

której wartość wyniosła 1 221 000 zł, z budżetu państwa zostało pozyskane niespełna 977 000 zł 

pozostałą część pokryto z budżetu powiatu. Remont drogi powiatowej Korzenna – Jasienna – 

Przydonica prawie 2,5 km nawierzchni wartość zadania 2 546 000 zł w tym kwota pozyskana 

z budżetu państwa 2 037 000 zł. Następnie remont i budowa chodnika na drodze powiatowej Nowy 

Sącz – Wojnarowa – Wilczyska koszt inwestycji 528 000 zł, a także budowa chodnika na drodze 

powiatowej Wojnarowa – Wilczyska – Korzenna – Jasienna – Przydonica o wartości 362 000 

dofinansowanie gminy Korzenna 90 000 zł. Następnie poinformował o remoncie chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Piwniczna ul. Zagrody – Łomnica w miejscowości Łomnica, koszt inwestycji 

blisko 340 841 zł, dofinansowanie Miasta i Gminy Piwniczna 170 000 zł. Prace remontowe 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1583 K w obrębie ronda w Podrzeczu na kwotę 21 260 zł, 

prace wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Przedstawił również inwestycje które są w trakcie 

realizacji m.in. odbudowa drogi powiatowej Rytro – Sucha Struga – Głębokie wartość inwestycji 

1 770 000 zł, w tym dofinansowanie budżetu państwa na kwotę 1 706 000 zł. Pan Starosta 

poinformował również o pracach związanych ze stabilizacją osuwiska na odcinku drogi powiatowej 

Grybów ul. Węgierska – Krużlowa Niżna, prace związane z odtworzeniem konstrukcji drogi wraz 

z odwodnieniem i fragmentem chodnika, wartość całej inwestycji to prawie 3 900 000 zł, 

planowany termin zakończenia prac do końca października. Kolejna inwestycja to stabilizacja oraz 

zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie 

wartość zadania to ponad 526 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 233 000. Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Mokra 

Wieś, wartość inwestycji 493 000 zł pomoc finansowa gminy Podegrodzie 246 795 zł, planowane 

zakończenie prac pierwszy październik. Następnie poinformował również o pracach związanych 

z budową chodnika wraz z kanalizacją przy drodze powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice, 

inwestycja o wartości 396 000 zł w tym pomoc finansowa gminy Stary Sącz 198 255 zł, planowany 

termin zakończenia prac 5 październik. Kolejna inwestycja to budowa chodnika na odcinku drogi 

powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Rdziostów, wartość inwestycji 391 tysięcy 

brutto w tym dofinansowanie gminy Chełmiec 195 618 zł, termin zakończenia 12 październik. Pan 

Starosta poinformował, że jest to kontynuacja chodnika, który został już częściowo wykonany.  

Kolejna inwestycja wspomniana przez Pana Starostę to budowa chodnika wraz z kanalizacją 

deszczową przy drodze powiatowej 1560 Wielogłowy – Ubiad, wartość zadania to 548 162 zł 

termin realizacji inwestycji do końca września. Remont drogi powiatowej Łącko – Kicznia wartość 

inwestycji  ponad 478 000 zł w tym pomoc gminy Łącko w wysokości 100 000 zł, termin realizacji 

2 październik 2018 r. Kolejna inwestycja to remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne koszt prac 

to ponad 459 000 zł w tym dofinansowanie gminy Nawojowa 165 000 zł termin zakończenia 

3 październik. Pan Starosta poinformował także o ogłoszeniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg, 

który prowadzi Pan Dyrektor PZD Adam Czerwiński. Pan Starosta poinformował także 

o wydarzeniach i sukcesach w okresie międzysesyjnym m.in. awans do Mistrzostw Polski 

w siatkówce plażowej dziewczęcej drużyny z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. 

Wspomniał również o spotkaniu z rodzinami zastępczymi podczas pikniku z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego. 25 czerwca odbyło się spotkanie w Auli PWSZ w Nowym Sączu 
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z Panią Minister Anną Zalewską. Oznajmił również, że 26 czerwca zostały wręczone Certyfikaty 

Sądeckiej Marki Turystycznej oraz certyfikaty Jakości Gastronomii Sądeckiej w ramach projektu 

Kulinarna Sądecczyzna. Zauważył również, że są to bardzo istotne działania promujące 

Sądecczyznę. Przekazał także, że 28 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego na temat przygotowania służby do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży wypoczywającej w wakacje na Sądecczyźnie. Poinformował również o obchodzonych 

jubileuszach Straży Pożarnej m.in. jubileusz 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Łososinie Dolnej. Kolejne wydarzenie, o którym wspomniał Pan Starosta to uhonorowanie 

twórców w zakresie historii Honorową Nagrodą „Sądecczyzna” imienia Szczęsnego Morawskiego. 

Poinformował również o odejściu na emeryturę oraz wyróżnieniu przez Władze Powiatu dwóch 

oficerów Straży Granicznej Pana Pułkownika Stanisława Strączka oraz Pana Pułkownika Marka 

Kite. Oznajmił również o wizycie Bułgarskiego Chóru im. Janko Mustakova w Starostwie, 

w spotkaniu brały udział Władze Powiatu. 26 lipca odbyła się 99. rocznica powołania Policji 

Państwowej z tej okazji wyróżniono zasłużonych policjantów. Poinformował również o wręczonych 

promesach na zakup nowoczesnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na które w tym 

roku powiat przekazał ponad 160 000 zł. Promesę przekazano także OSP w Starej Wsi z okazji 

jubileuszu 50–lecia jednostki. Poinformował również, że 15 sierpnia Władze Powiatu brały udział 

w obchodach uroczystości związanych z 98. rocznicą Bitwy Warszawskiej, a także w dożynkach 

w miejscowości Przydonica zorganizowanych przez Stowarzyszenie Złoty Orkisz. Wspomniał także 

o dożynkach zorganizowanych w miejscowości Mochnaczka Niżna, a także o dwudniowych 

gminnych dożynkach w Korzennej. Zauważył również, że wiele gmin dołączyło do organizacji 

dożynek i kultywowania tradycji która pozwala docenić trud rolników. 28 sierpnia odbyło się 

spotkanie z dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego, rozmawiano na temat ewentualnych problemów i organizacji nowego roku szkolnego. 

Poinformował również, że Władze Zarządu uczestniczyły w uroczystościach związanych z 38. 

rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Otwarto również Niepubliczne Przedszkole Parafialne w 

Grybowie, w którym opiekę znajdzie 70 dzieci. Oznajmił również że Władze Powiatu brały udział 

w obchodach Łososińskiego Święta Plonów w miejscowości Łososina Dolna. Poinformował także, 

że przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w otwarciu wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Zaznaczył również, że 3 września odbyły się obchody 70-

lecia istnienia Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny. 

Na zakończenie Pan Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w wykonane pracy Radnym, 

Zarządowi oraz pracownikom Starostwa Powiatowego, a także pogratulował dyrektorom nowych 

szkół które udało się zbudować. Podziękował również Panu Radnemu Stanisławowi Pasoniowi za 

słowa które skierował do wszystkich odnośnie docenienia prac Zarządu, Rady oraz Prawa 

i Sprawiedliwości. 

 

Ad 6. 

Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch przywitał Panią Ewę Gondek 

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Krakowie  i podziękował za przygotowany materiał, który został wcześniej przesłany Radzie 

Powiatu Nowosądeckiego i przedstawiony do oceny Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa RPN. 

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN Pan Roman 

Potoniec poinformował, iż ocena komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 
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Ad 7. 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku podmiotów 

leczniczych:  

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

2. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że informacje 

zostały wcześniej przesłane do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego oraz przedstawione 

do oceny Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Stanisław SULKOWSKI 
poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował,  że na 

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

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

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

obecny na sali Dyrektor Józef ZYGMUNT. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 8. 

Informacja nt. realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej 

w roku 2018. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi, a także przedstawiona do oceny Komisji Mienia i 

Infrastruktury RPN oraz Komisji Polityki Społecznej RPN. 

 

 

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

informację i nie miała  uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA poinformował, iż ocena 

Komisji jest pozytywna. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

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

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 9. 

Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu w 2018 roku 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że Informacja 

została wcześniej przesłana do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego oraz przedstawiona 

do oceny Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz Współpracy Międzynarodowej RPN. 

 

Członek Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Współpracy Międzynarodowej Stanisław RPN Stanisław SULKOWSKI poinformował, iż 

ocena Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli obecny na sali Dyrektor Biura Promocji i Wspierania 

Organizacji Pozarządowych Andrzej ZARYCH. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 10. 

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych 

wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez  Powiat Nowosądecki 

w I półroczu 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że Informacja 

została wcześniej przesłana do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego, następnie 

przedstawiona do oceny Komisji Budżetowej RPN. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek KWIATKOWSKI poinformował, iż ocena 

Komisji jest pozytywna. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli obecna na sali Dyrektor Wydziału Rozwoju Danuta KROK. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 11. 

Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz 

informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych  

(za okres I-VII 2018 r.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Edukacji RPN oraz Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznały się z informacją. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Zofia NIKA poinformowała, iż Komisja przyjęła informację i 

nie miała  uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni POREBA poinformował, iż Komisja 

przyjęła informację i nie miała  uwag. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecny na sali Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Artur ROLA 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 

doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i kształceniu na odległość. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił projekt uchwały.  

 

Podjęcie chwały wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, która zmieniła zapisy art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, 

zgodnie z którym organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe ciąży 

obowiązek ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Pani Zofia NIKA przedstawiła opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

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

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

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

formie zaocznej i kształceniu na odległość, została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Nowosądeckiego do realizacji  projektu pod nazwą „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” 

w ramach programu ERASMUS+. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił projekt uchwały.  

 

Podjęcie uchwały wynika faktu,  że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej złożył 

wniosek do Agencji Narodowej, która realizuje program Erasmus Plus na projekt pod nazwą 

„Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”. W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele 

mają wyjeżdżać na staże do Wielkiej Brytanii. Planowany okres realizacji to lata 2018-2019, 

wartość projektu wynosi 163 000 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Pani Zofia NIKA przedstawiła opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji  projektu pod nazwą „Mobilność uczniów 

szkół zawodowych i kadry” w ramach programu ERASMUS+ pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

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

Uchwała Nr 326/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do realizacji  projektu pod nazwą „Mobilność uczniów szkół 

zawodowych i kadry” w ramach programu ERASMUS+, została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r.  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina HAJTEK przedstawiła 

projekt uchwały.  

 

W miesiącu czerwcu br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 

zmian w planie finansowym na rok 2018, uwzględniając wzrost środków Funduszu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii 

zajęciowej. Koszt roczny dodatkowy wynosi 600 zł, z PFRON otrzymano 126 003 zł. Suma ta 

zostaje przesunięta na zadanie dofinansowanie warsztatów.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Panią Maria SZAROTA przedstawiła opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poddał projekt uchwały                 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na 

realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r.  pod 

głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

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

Uchwała Nr 327/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na 

rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r. , została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 15. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w trybie przetargu udziału Powiatu Nowosądeckiego wynoszącego 3/10cz. w działce  

nr 2053/4 położonej w Starym Sączu. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja LICHOŃ przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu udziału Powiatu 

Nowosądeckiego w działce 2053/4 o pow. 0,0171ha, położonej w Starym Sączu. Jest to zaplecze 

byłego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, który został sprzedany Miastu i Gminie Stary 

Sącz. Udział Powiatu  wynosi 3/10 części w działce, będącej zapleczem tego obiektu. Został on 

pozostawiony, gdyż mieszkańcy nieruchomości sąsiedniej zwrócili się z prośbą do Zarządu Powiatu 

o udostępnienie im dojścia do elewacji i swoich nieruchomości.. Sprzedaż przedmiotowego udziału 

nastąpi w drodze przetargu tym mieszkańcom. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poddał projekt uchwały                 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w trybie przetargu udziału Powiatu Nowosądeckiego 

wynoszącego 3/10cz. w działce  nr 2053/4 położonej w Starym Sączu  pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

 

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

Uchwała Nr 328/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu udziału Powiatu Nowosądeckiego wynoszącego 

3/10cz. w działce nr 2053/4 położonej w Starym Sączu , została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 16. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXVIII/17 

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na 

terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, 

w 2018 roku. 
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Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Pani Dorota DOBROWOSLKA 

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do uchwały 267/XXVIII/17  Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Są to zmiany, które zostały zgłoszone przez 

właścicieli aptek i dotyczą one zmiany godzin pracy aptek „Dbam o zdrowie” w Krynicy-Zdroju 

Nova-PHARM w Muszynie oraz im. Św. Kingi w Starym Sączu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Stanisław SUŁKOWSKI przedstawił 

opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta 

Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku  pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

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

Uchwała Nr 329/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz 

Gminy Grybów, w 2018 roku, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 17. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Dyrektor Wydziału Administracyjnego Krzysztof HOJDA przedstawił projekt uchwały. 

 

W związku z wejściem w życie, z mocą obowiązująca od przyszłej kadencji, postanowień ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, istnieje potrzeba dokonania 

zmian w Statucie Powiatu Nowosądeckiego. Proponowana uchwała zawiera wszystkie zmiany 

wynikające z art. 2 tej ustawy oraz  w konsekwencji drobne zmiany redakcyjne. 
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Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Józef GŁÓD przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poddał projekt uchwały                 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

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

Uchwała Nr 330/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 18. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

 

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego w bieżącym roku spowodują zwiększenie 

dochodów i wydatków o kwotę 2 660 849 zł, z tego w szczególności zmiany dotyczą działu 

transport i łączność, gdzie zwiększonych dochodów w kwocie 1 031 907 zł; związanych 

w szczególności z pozyskaniem przez Powiat dofinansowania z Lasów Państwowych w wysokości 

600 000 do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” (przebudowa drogi 

powiatowej Obidza – Brzyna); pozyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kamionka Wielka 

w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych”; 

wpłatą środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 299.382 zł; 

zwiększonych dochodów Powiatu w działach dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 

z tytułu wpływów za utrzymanie pasa drogowego; zwiększonych dochodów w dziale gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska; dochodów uzyskanych jako refundacja wydatków poniesionych 

przez Powiat w latach 2017-2018 na rozbudowę Liceum w Grybowie. Dokonuje się zwiększenia 

wydatków budżetu powiatu dziale transport i łączność o kwotę 1 644 525 zł z przeznaczeniem na 

zadania drogowe związane z przebudową dróg powiatowych, remontami dróg i mostów oraz 

budową chodników w ciągach dróg powiatowych. W dziale administracja publiczna zwiększa się 

dochody o kwotę  30 000 zł, z tego z tytułu kar umownych  kwota 20 000 zł, która zostanie 

przeznaczona na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum 

Usług Wspólnych w Starym Sączu oraz kwota 10 000 zł pozyskana z PZU ze środków funduszu 

prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

wraz ze stosownym przed szkoleniem pracowników. W działach oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 490 707 zł oraz wydatki o kwotę 
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496 356 zł, z tego w szczególności zwiększa się dochody własne dwóch szkół Powiatowych – są to 

Zespół Szkół w Grybowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej – o kwotę 148 634 zł. 

Te zwiększone dochody własne przeznacza się w kwocie 100667 zł na uzupełnienie wydatków na 

funkcjonowanie tychże placówek. Zwiększa się ponadto dochody bieżące o kwotę 135 372 zł 

i wydatki bieżące o kwotę 154 696 zł na realizację przez Powiat nowego projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Erasmus Plus – „Mobilność uczniów szkół 

zawodowych i kadry”. Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół w Nawojowej w latach 

2018/19 i będzie w całości finansowane ze środków unijnych. Zwiększa się ponadto dochody 

bieżące o kwotę 206 701 zł i wydatki bieżące o 212 350 zł na realizację kolejnego nowego projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych, tj. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu 

Nowosądeckiego”. Ten projekt również będzie realizowany w latach 2018/19 przez 7 Szkół 

Powiatowych wraz ze starostwem powiatowym. Udział własny Powiatu wyniesie 5649 zł. W dziale 

ochrona zdrowia zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Powiatu z przeznaczeniem na dotacje 

dla Szpitala w Krynicy w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zakupu artroskopu. W dziale 

Pomoc Społeczna zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Muszynie o kwotę 146 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków 

planowanych na bieżące funkcjonowanie tej jednostki. Również w dziale Pomoc Społeczna 

dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na 

uzupełnienie wydatków trzech Domów Pomocy Społecznej na wynagrodzenia pracowników. 

Źródłem finansowania owych wydatków są oszczędności uzyskane w dziale rodzina w ramach 

zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W dziale pozostałe zadania 

w zakresie Polityki Społecznej zwiększa się dochody bieżące o 113 539 zł i wydatki bieżące 

o kwotę 130 892 zł, z tego w wyniku pozyskania środków w kwocie 298 800 zł ze środków 

Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z uzyskaniem tego urzędu wskaźników 

efektywności działania. Zwiększa się o 10 530 zł środki na uzupełnienie wydatków planowanych na 

10% udział Powiatu dofinansowujący koszty pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej. 

Zmniejsza się dochody o 189 745 zł i wydatki od 178438 zł w związku z zakończeniem przez 

Powiat realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych – są to „Aktywizacja 

zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” (realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy) oraz „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” (projektu realizowany do końca marca br. przez Starostwo 

Powiatowe). W dziale kultura fizyczna zmniejsza się dochody od kwoty 393 317 zł planowane 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Rozbudowa budynku oświatowego 

o salę gimnastyczną LO w Grybowie” w związku z wyprzedzającym przekazaniem środków na to 

zadanie w 2017 roku i ostatecznym rozliczeniem dofinansowania tego zadania. W dziale 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 1 230 013 zł i wydatki 

o 119 122 zł, będące wynikiem zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących 

o 119 122 zł na realizację projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”. Zwiększenia 

dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu z 2020 rok do roku 

bieżącego. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe Powiatu o kwotę 1 098 760 zł w związku 

z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych przez powiat w latach 2017- 2018 na rozbudowę 

Liceum w Grybowie, które to dochody przeznacza się na realizację nowych zadań inwestycyjnych 

Powiatu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN 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 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

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

Uchwała Nr 331/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie zmian 

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

Nowosądeckiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 19. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

 

Zmiany dokonane wieloletniej prognozie finansowej Powiatu obejmują  aktualizacje planowanych 

dochodów i wydatków budżetu związane z dokonanymi zmianami w zakresie przedsięwzięć 

realizowanych przez Powiat. Wprowadza się w szczególności dwa nowe projekty dofinansowane ze 

środków unijnych, tj. „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” realizowany przez szkołę 

w Nawojowej oraz „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” 

realizowany przez 7 szkół powiatowych i Starostwo Powiatowe – w projekcie tym beneficjentami 

będzie 180 uczniów techników i liceów prowadzonych przez Powiat. W projekcie „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest” na 2018 rok zwiększa się wydatki, które pierwotnie był planowany 

roku 2020. Wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej nowe przedsięwzięcia o wartości 

160 000 zł pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1574 w Ptaszkowej”. Dotyczy to terenu 

przed i za wiaduktem kolejowym. Jest to przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2018/19 

i finansowanie w roku 2019, a celem przedsięwzięcia jest podniesienie i dostosowanie parametrów 

technicznych drogi w związku z przebudową wiaduktu. Wartość robót budowlanych, które wykona 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przebudowę wiaduktu w Ptaszkowej wyniesie przeszło 

5 milionów złotych.  

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN 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. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

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

Uchwała Nr 332/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  7 września 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 20. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że: 

 Do dnia 17 września br. należy złożyć oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach 

według stanu na dzień 16 września 2018 r.  

 Do dnia 19 października br. należy zwrócić tablet wraz z akcesoriami. 

 Kolejna sesja RPN odbędzie się we wtorek 9 października 2018 r. Będzie to uroczysta sesją 

podsumowująca mijającą kadencję, połączona z obchodami 20-lecia istnienia powiatu oraz 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Część robocza odbędzie się w budynku 

Starostwa, następnie o godz. 14.00 Msza Św. w Kościele Św. Kazimierza koncelebrowana 

przez biskupa pomocniczego oraz z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, 

po której odbędzie się część uroczysta w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. 

 

 

Ad 21. 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania 

wszystkich punktów Porządku Obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji. 

 

 

 

 

                    Przewodniczący  

 

                     Rady Powiatu Nowosądeckiego 
             

                                           Zygmunt Paruch 

 

 

 

Zał.   

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

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 
      

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


