PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 24 MARCA 2022 ROKU
Z XL SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TARGU

00:00
Przed rozpoczęciem XL Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego o godz. 13:00 Radni odmówili
modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady
Józefa Guziak.
00:01
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Nowotarskiego
Tadeusz
Rafacz
otworzył
XL sesję VI Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał przybyłych gości oraz
Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał listę radnych i stwierdził, że aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 26 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
29 osób stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Radnych obecnych na XL posiedzeniu Rady Powiatu Nowotarskiego
stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
00:02
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz: czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów na
dzisiejszą sesję?
- nikt się nie zgłasza.
Czy ktoś Pań, Panów radnych ma uwagi do porządku obrad?
- brak uwag.
Ostateczny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyznaczania miejsca pobytu
osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z
zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30
grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
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10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
11. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2021 roku.
12. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie
powiatu w 2021 roku.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
00:04
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz: nikt z Radnych przed rozpoczęciem sesji nie zgłosił
pisemnych uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXXIX sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
26– za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 26 głosach „za” ).
00:06
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Starosta Pan Krzysztof Faber.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto Starosta przedstawił informacje na temat koordynacji działań z Wojewodą
i Gminami z terenu Powiatu Nowotarskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy: Powstanie
Powiatowego Magazynu Pomocowego oraz punktu gdzie Ukraińscy mogą zaopatrzyć się
w niezbędne produkty (żywność, środki czystości, ubrania). Pracownicy Starostwa pełnią
dyżury. Starosta podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm. Ponadto podziękował
szkołom za pomoc. Porozumienie zawarte z Wojewodą zostało podpisane dotyczące relokacji
uchodźców. Obecnie Powiat jest na etapie podpisywanie porozumień z podmiotami, które
przyjęły uchodźców. Od 1 kwietnia br. stawka będzie wynosiła 70 zł dodatkowo zbliża się
sezon turystyczny i pensjonaty będą przyjmować turystów więc trzeba będzie relokować
uchodźców. Od 1 marca 2022 roku utworzono zespół zarządzania kryzysowego, który
dyżuruje 24/h. Koordynatorem działań jest Sekretarz. Natomiast Pani Skarbnik czuwa nad
finansowym aspektem. Starosta podziękował zespołowi zarządzania kryzysowego oraz Straży
Pożarnej. Ponadto Starosta przedstawił dane dotyczące ilości uchodźców na terenie Powiatu
Nowotarskiego. Starosta zaznaczył, że dane cały czas się zmieniają. Wszystkich danych nie
jest w stanie udzielić z uwagi na ich brak. Większości to kobiety z dziećmi, dzieci z domu
dziecka. PUP przygotowuje na bieżąco oferty pracy.
Dane o ilości uchodźców na dzień 24.03.2022r. według raportu poszczególnych JST:
- UG Czarny Dunajec - 426 osób,
- UG Czorsztyn - 481 osób,
- UG Jabłonka - 197 osób,
- UG Krościenko n/D - 244 osoby,
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- UG Lipnica Wielka - 19 osób,
- UG Łapsze Niżne - 318 osób,
- UM Nowy Targ - 409 osób,
- UG Nowy Targ - 359 osób,
- UG Ochotnica Dolna - 170 osób,
- UG Raba Wyżna - 59 osób,
- UMiG Rabka-Zdrój - 1451 osób,
- UG. Spytkowice - 93 osoby,
- UG Szaflary - 222 osoby,
- UMiG Szczawnica - 254 osoby
00:31
Radny Marek Szarawarski: list intencyjny Marszałka Śląskiego o nabyciu Udziału
Śląskiego Centrum przez Powiat, na jakim etapie to jest i jakie są rokowania?
Wniosek towarzystwa opieki nad ociemniałymi w Rabce Zdrój z siedzibą w Laskach
w sprawie utworzenia ŚDS dla osób ze spektrum autyzmu, kiedy to może być sfinalizowane?
00:32
Starosta Krzysztof Faber: Sprawa Górnośląskiego Ośrodka toczy się już lata. Powiat,
a raczej szpital był zainteresowany zakupem. Toczyły się rozmowy. W lipcu Zarząd ustalił
plan działań, a list intencyjny wpłynął teraz i został podpisany. List intencyjny pozwolił
Zarządowi wdrożyć proces przejęcia ośrodka. Za niską odpłatnością. Po ustaleniu warunków
przyjęcia to Rada Powiatu będzie ostatecznie decydowała.
Druga sprawa. Zgłosili się przedstawiciele stowarzyszenia z Lasek, że chcieliby prowadzić
ŚDS. Jest to zadanie rządowe. Wojewoda w tym momencie na to zadanie nie ma środków.
Zadanie to może być zaplanowane w budżecie Państwa na przyszły rok i Powiat ogłosi
konkurs. jeżeli wygrają to będą prowadzić ten dom ze środków rządowych.
00:35
Radny Adam Gracz: Czy w szkołach powiatowych są już przyjmowani uczniowie
z Ukrainy i jak wygląda integracja i pokonywanie barier językowych?
W sprawozdaniu Zarządu pojawiała się informacja na temat złożenia skargi kasacyjnej od
wyroku WSA dotyczącego nieruchomości przy al. Tysiąclecia, jakiego wyroku to
dotyczyło?
00:36
Starosta Krzysztof Faber: Rada była informowana że złożono do sądu wniosek
o wywłaszczenie, z przeznaczeniem na siedzibę urzędu pracy. Współwłaściciel się odwołał do
Wojewody. Wojewoda podtrzymał decyzję Starosty, więc zainteresowany złożył skargę do
WSA. Wyrok został wydany na niekorzyść Powiatu. W związku z tym Powiat i Wojewoda
wystąpią o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Młodzież, która trafi do powiatowych szkół: Zgłoszenia już są, ale brak znajomości języka
polskiego i angielskiego jest utrudnieniem, dlatego też będzie rozeznanie co do tworzenia
oddziałów przygotowawczych.
Wicestarosta Bogusław Waksmundzki: W Zespole Szkół Technicznych i Placówek
w Nowym Targu zostanie przygotowana klasa przygotowawcza. W poniedziałek o godz.
13:00 odbędzie się inauguracja. Druga lokalizacja będzie w Krościenku n/D, jest
zainteresowanie 16 osób i jest zgoda na jej utworzenie.
00:42
Radny Tomasz Hamerski: Zbycie złomu z mostu w Trybszu. Czy będzie ogłoszony
przetarg?
00:42
Starosta Krzysztof Faber: Przetarg będzie ogłoszony, na zasadzie, kto da więcej. Złom jest
w ilości 250 ton.
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Dyrektor PZD Tomasz Moskalik: Przetarg został ogłoszony w formie licytacji, cena jest
podana. Przed licytacją cena wynosiła około 1 800 zł. Natomiast w tym momencie cena
wywoławcza to 2 000 zł.
13:44 - obecny Urzędujący członek Zarządu Karol Skrzypiec ( 27 radnych).
00:46
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
Radny Marek Szarawarki złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 3. Poprosił aby
udzielić odpowiedzi pisemnej w zakresie pkt. 5 interpelacji.
13:47– Starosta Krzysztof Faber nieobecny (obecnych 26 radnych).
Ad. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyznaczania miejsca pobytu
osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz
z zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
00:53
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak pytań.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
26 - za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”).
Uchwała Nr 334/XL/2022 stanowi załącznik nr 4.
15:54 – Starosta Krzysztof Faber obecny (obecnych 27 radnych).
00:54
Ad. 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30
grudnia 2021 roku.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
01:03
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak pytań.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 335/XL/2022 stanowi załącznik nr 5.
01:04
Ad. 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
01:06
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Uchwała Nr 336/XL/2022 stanowi załącznik nr 6.
01:09
Ad. 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu.
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan
Krzysztof Sanek.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Pani Irena Rataj przedstawiła pozytywną opinię do projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych,
czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
01:09
Radny Adam Gracz: czy to jest już wykonane?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Krzysztof Sanek: Tak
Radny Adam Gracz: Na pierwszej części mapki powykonawczej zaznaczony jest rurociąg
200 mm, a na drugiej mapce zaznaczony jest o średnicy 315 mm, z czego wynikają różnice?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Krzysztof Sanek: Trudno w
tych warunkach porównywać. Może to być błąd pisarski. Natomiast to będzie wyceniane i
precyzyjnie opisane w trakcie negocjacji.
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01:11
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
23- za
0- przeciw
1- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 23 głosach „za”, 1 „wstrzymało się”).
Uchwała Nr 337/XL/2022 stanowi załącznik nr 7.
01:14
Ad. 10 Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021r.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Katarzyna Jurkowska Główny Specjalista w Biurze Promocji
i Rozwoju (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych,
czy mają pytania do przedstawionego sprawozdania?
- brak pytań.
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady
Pani Józefie Guziak.
01:17
Ad. 11 Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2021 roku.
Informację przedstawił Pan Grzegorz Wyskiel- Komendant Powiatowej Policji w Nowym
Targu. (Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym teczka 0641.2.2022).
01:53
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję oraz zapytała Panie i Panów Radnych,
czy mają pytania do przedstawionego sprawozdania?
Radna Grażyna Tylka odniosła się do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Grel z
ul. św. Anny w Nowym Targu.
Komendant Powiatowej Policji Grzegorz Wyskiel wyjaśnił, że infrastruktura drogowa
należy w gestii zarządcy drogi. Policja egzekwuje dostosowanie się do oznakowań, które są
postawione przy drodze.
02:00
Ad. 12. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie
powiatu w 2021 roku.
Informację przedstawił Pan Piotr Domalewski – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Targu. (Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym
teczka 0641.3.2022).
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję oraz zapytała Panie i Panów Radnych,
czy mają pytania do przedstawionego sprawozdania?
- brak pytań.
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Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu
Rady Janowi Komorkowi.
02:19
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek poinformował, iż wpłynęła 1 interpelacja.
Odpowiedź na interpelacje, szczególnie chodzi o pkt. 5, zostanie udzielona na piśmie.
Przewodniczący Rady przejął prowadzenie obrad.
02:20
Ad 18. Wolne wnioski.
Sołtys wsi Jaworki Urszula Dulak poruszyła problem dotyczący niedostosowania się do
rozkładu jazdy przewoźników na trasie Nowy Targ – Szczawnica – Jaworki: Kursy są
pomijane np. Dzieci z Jaworek nie mają jak dostać się do szkoły do Nowego Targu o godz.
6:05, bo bus nie jedzie. Często zdarza się, że uczniowie chcą się dostać do Jaworek ze
Szczawiny busem, który jedzie z Nowego Targu i są pozostawione na przystanku. Czasem
pasażer z busa musi interweniować, żeby zabrał ucznia z przystanku. Godziny kursów są nie
dostosowane do rozkładu lekcji uczniów w Krościenku. Busy posiadające zezwolenie ze
Starostwa w sezonie letnim układają rozkład jazdy 5 min przed przewoźnikami, którzy cały
rok sumiennie pracują na linii Szczawnica – Jaworki.
Radna Gminy Szczawnica Bożena Solecka: Czytałam w odpowiedzi na interpelację
Radnego Tomasza Hamerskiego, że była kontrola, która nic nie wykazała. Niestety taka
kontrola jest bardzo rzadko. Mieszkańcy cały czas zgłaszają, że bus o wyznaczonej godzinie
nie kursował. Rada Miasta i Gminy Szczawnicy nie może nic z tym zrobić z uwagi na brak
narzędzi prawnych do dyscyplinowania przewoźników. Razem z Panią Sołtys wsi Jaworki
odbyło się spotkanie z przewoźnikami w Straży Miejskiej. Zostały przedstawione im
problemy i odpowiedzieli, że to wszystko zmienią i będą się starać. Niestety nie wywiązują
się ze swoich obietnic. Szczawnica – Nowy Targ to duża odległość i zobowiązuję się wraz z
Panią Sołtys, że będziemy zapisywać każdą interwencję osoby, która będzie czekała na
przystanku, a bus nie przyjedzie. Będzie to do wglądu.
Bardzo proszę o dyscyplinowanie obsługujących trasy Miasto Nowy Targ – Szczawnica,
Szczawnica – Jaworki.
Starosta Krzysztof Faber: Powiat nie ma skutecznych narzędzi. Jest jedynie możliwość
uzgadniania rozkładów jazdy tak, aby się kursy nie nakładały. Jeżeli będą konkretne
argumenty napisane, że o danej godzinie bus nie przyjechał, to będą podstawy do działań
i taki przewoźnik będzie miał trudniej w ustalaniu rozkładu jazdy. Przepisy pandemiczne
mówią, że przewoźnik, który zawiesza kurs ma czas dwa tygodnie na zgłoszenie tego faktu do
Starostwa i to też jest dla nas niekorzystne.
Radna Gminy Szczawnica Bożena Solecka: Dlatego będzie wszytko zapisywane.
Starosta Krzysztof Faber: Takie informacje proszę przesłać do Wydziału Komunikacji.
Radny Tomasz Hamerski: zgłoszenie o nieprawidłowościach na piśmie wpłynęło, a moja
interpelacja była pokłosiem tego zgłoszenia. Jeżeli są przewoźnicy, którzy notorycznie nie
wywiązują się ze swoich obowiązków, to można im nie zatwierdzać rozkładu jazdy.
Starosta Krzysztof Faber: Jak tylko będą konkretne zgłoszenia na piśmie to właśnie tak
będzie. Przewoźnicy mają służyć ludziom, a nie odwrotnie.
Radny Tomasz Hamerski: Dziękuje Pani Sołtys i Pani Radnej o przedstawienie
problematyki na dzisiejszej sesji.
Radna Grażyna Tylka: Czy tam nie ma konkurencji?
Starosta Krzysztof Faber: Jeżeli przewoźnik jest niesolidny i będą na niego konkretne
zgłoszenia to rozkład jazdy zostanie ustalony innemu przewoźnikowi. Trzeba wpłynąć na
parlamentarzystów, aby weszła w życie ustawa, która będzie dawała Powiatom możliwość
egzekucji.
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Radny Rafał Jandura: Może trzeba utworzyć linie publiczną.
Wicestarosta Bogusław Waksmundzki: Jednym z rozwiązań jest utworzenie linii
publicznej. Wtedy Powiat może egzekwować od przewoźników dostosowanie się do
rozkładu. Jeżeli przewoźnik nie będzie solidny, to wówczas jest możliwość nakładania
sankcji. Przewoźnik ma dopłatę z Budżetu Państwa, czy mu się opłaca, czy nie, to ma jeździć.
Starosta Krzysztof Faber: pytanie - czy miasto będzie dopłacać do tych przewozów. Na
niedochodowych liniach nie było chętnych. Nieciekawe trasy to tylko 7% dochodu. Jeżeli
będzie inicjatywa ze strony Urzędu Miasta to Powiat uruchomi procedurę.
02:40
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz: przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym oraz wszystkim, którzy dotrwali
do końca sesji i o godz. 15:40 zamknął XL sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
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