PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 26 MAJA 2022 ROKU
Z XLII SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TARGU

00:00
Przed rozpoczęciem XLII Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego o godz. 13:00 Radni odmówili
modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady
Józefa Guziak.
00:04
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Nowotarskiego
Tadeusz
Rafacz
otworzył
XLII 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 28 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
29 osób stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Radnych obecnych na XLII posiedzeniu Rady Powiatu
Nowotarskiego stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
00:04
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Pań\Panów Radnych nie otrzymał
materiałów na dzisiejszą sesję?
- nikt się nie zgłasza.
Czy ktoś Pań\Panów Radnych ma uwagi do porządku obrad?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Starosty
z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie
wyboru biegłego rewidenta do powtórnego badania rocznego sprawozdania finansowego
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
Następnie zaproponował zmianę w porządku obrad w formie autopoprawki i w związku z tym
umieścić przedmiotowy projekt uchwały w pkt. 15 porządku obrad.
Jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, uzna, że Rada w/w propozycję porządku obrad przyjęła wraz z
poprawką.
Radny Stanisław Waksmundzki: z materiałów otrzymanych wynika, iż poprzedni biegły
rewident stracił uprawnienia 25 kwietnia 2018 r., czy biegły rewident wykonywał swoje
zadania nie mając uprawnień?
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz: teraz można zgłaszać uwagi do porządku obrad.
Jeżeli Rada wyrazi zgodę na wprowadzenie przedmiotowego projektu uchwały pod obrady, to
na to pytanie będzie odpowiedź w zaproponowanym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący jeszcze raz zapytał, czy Rada wyraża zgodę na wprowadzenie
przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. Jeżeli nie usłyszy
sprzeciwu to uzna, iż porządek obrad wraz z propozycją wprowadzenia w/w projektu zostaje
przyjęty.
- Brak sprzeciwu
- Porządek obrad XLII sesji został przyjęty wraz z poprawką
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Ostateczny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie
nowotarskim w 2021r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez tut.
Prokuraturę i inne organy ścigania.
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 zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
10. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2021.
11. Debata nad raportem.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do powtórnego badania rocznego sprawozdania finansowego
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podniesienia
wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób
prowadzących rodzinne domy dziecka.
17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
00:07
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLI 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 XLI sesji Rady Powiatu
Nowotarskiego VI kadencji:
26– za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 26 głosach „za” ).
00:08
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Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Starosta Pan Krzysztof Faber. Sprawozdanie stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
00:14
Przewodniczący Rady zapytał Panie/ Panów Radnych, czy mają pytania do sprawozdania?
Radny Adam Gracz odniósł się do pisma ZDW w sprawie przygotowania opracowania
wielowariantowej budowy koncepcji obwodnicy Jabłonki. Jak to ma wyglądać pod kątem
budowy drogi krajowej nr 7?
Starosta Krzysztof Faber: za wczesny etap aby rozstrzygnąć tą sprawę. Planowane jest
spotkanie z dyrekcją ZDW i będą omawiane inwestycje drogowe.
Radny Julian Stopka: każdy zarządca opracowuje dokumentacje na swoje drogi. Koncepcja
budowy obwodnicy Jabłonki jest jak najbardziej zasadna i zgodna z planem
zagospodarowania przestrzennego. Nie koliduje z przebiegiem nowej drogi nr 7. Obwodnica
doprowadzi do nowej drogi nr 7 ruch od strony Nowego Targu i Czarnego Dunajca i ominie
Jabłonkę od strony południowo - wschodniej
Starosta Krzysztof Faber dodał, że w tym momencie jest to tylko koncepcja i będzie to
jeszcze omawiane.
00:19
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
Radny Stanisław Waksmundzki: czy są prowadzone prace odnośnie łatania dziur na drodze
w m. Dursztyn i Krempachy i kiedy one będą robione?
00:20
Ad. 6. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie
nowotarskim w 2021r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez tut.
Prokuraturę i inne organy ścigania.
Informację przedstawił Pan Krzysztof Bryniarski Prokurator Rejonowy Prokuratury
Okręgowej. (informacja znajduje się w Wydziale Organizacyjnym, teczka: 0641.5.2022).
Przewodniczący Rady zapytał Pań/Panów Radnych, czy mają pytania do przedstawionej
informacji?
00:52
Radny Tomasz Hamerski: zadał pytanie dotyczące pijanych kierowców, czy można
z podanych danych wyodrębnić mieszkańców Powiatu Nowotarskiego?
Prokurator Rejonowy Prokuratury Okręgowej Krzysztof Bryniarski: Prokuratura nie
prowadzi statystyk z rozbiciem na miejsce zamieszkania, ale jest to większość mieszkańców
Powiatu Nowotarskiego.
Radny Stanisław Waksmundzki: czy zdarzają się przypadki przemocy ze strony kobiet?
Prokurator Rejonowy Prokuratury Okręgowej Krzysztof Bryniarski: nie jest tak, że
tylko mężczyźni są sprawcami przemocy, bo są też kobiety, ale odsetek tego typu spraw jest
niewspółmierny do przestępstw, które popełniane są przez mężczyzn. Dla prokuratury płeć
nie ma znaczenia.
00:58
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.
01:05
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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.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Maria Łojas - Jurkowska przedstawiła
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:
25- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 25 głosach „za”).
Uchwała Nr 344/XLII/2022 stanowi załącznik nr 3.
01:07
Ad. 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
01:09
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.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Maria Łojas- Jurkowska przedstawiła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
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 345/XLII/2022 stanowi załącznik nr 4.
01:09
Ad. 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
01:11
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
26- za
2- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”, 2 „przeciw”).
Uchwała Nr 346/XLII/2022 stanowi załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę o 14:15 – 14:30.
01:25
Ad. 10. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2021.
Raport przedstawił Pan Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego. (Raport
stanowi załącznik nr 6).
02:30
Ad. 11. Debata nad raportem.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Pan Tadeusz Rafacz otworzył dyskusję
i zapytał, czy ktoś z Pań/Panów Radnych ma pytania do przedstawionego raportu.
- brak pytań.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego podziękował za przygotowanie
i przedstawienie raportu Sekretarzowi Powiatu Panu Bartłomiejowi Grabaczowi.
02:32
Ad. 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum
zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Pan Tadeusz
Rafacz.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Uchwała Nr 347/XLII/2021 stanowi załącznik nr 7.
02:32
Ad. 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Joanna Gronkowska przedstawiła prezentację w
temacie sprawozdania w wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2021.
Ponadto przedstawiła opinię Składu orzekającego Kolegium RIO w Krakowie na temat
w/w sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok wraz
z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
02:48
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Furca przedstawił Uchwałę Nr 1/XXVIII/2022
Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nowotarskiego za 2021 rok wraz z opiniami do tych sprawozdań. Komisja Rewizyjna
przyjęła w/w opinie przy 7 głosach „za”.
Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
03:17
Radny Jacek Stopka - Studencki przedstawił stanowisko Klubu Radnych Wspólnie dla
Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:
Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu dokonał wnikliwej analizy, jak również oceny
wykonania budżetu 2021 roku. Przedłożone przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego
sprawozdanie z wykonania budżetu, oraz materiały pomocnicze pozwoliły na
przeprowadzenie rzeczowej oceny procesu realizacji wpływów i wydatków wykonanych
w 2021 roku. Absolutorium jest powiązane ściśle z procedurą budżetową. Jest wyrazem
akceptacji rady powiatu dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez zarząd
powiatu. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia
gospodarki finansowej powiatu. Rada Powiatu Nowotarskiego uchwałą nr 224/XXV/2020
w dniu 30 grudnia 2020 roku budżet Powiatu Nowotarskiego na 2021 rok. W okresie
sprawozdawczym Rada i Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjęły 5448 uchwał dotyczących
zmian budżetu Powiatu.
Wykonanie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 przedstawiał się w kwocie:
216 625 135,11 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknął się kwotą 218 317 381,55 zł,
w tym wydatki majątkowe wynoszą 20 470 292,60 zł.
Rozchody w kwocie 5 437 970 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 22 481 000 zł. (czyli zadłużenie
powiatu na 31.XII.2021). Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w
2021 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia powiatu tj. 10,44
%. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 25 506 652,90
zł. Zarząd mając na uwadze rozpoczętą inwestycje – "Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1
z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo
Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym
Targu" musi zapewnić środki na kontynuacje budowy tak potrzebnej dla rozwoju branży
informatycznej. W wyniku trwania światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2
i wprowadzeniem obostrzeń w Polsce, Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął szczególne
decyzje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Środki 1 587 746,74 zł
pozyskane i otrzymane w ramach Tarcz i wsparcia dla jednostek opieki z budżetu państwa.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął decyzję o realizacji jedynie wydatków
obligatoryjnych. Wszystkie inne wydatki wymagały akceptacji zarządu. Została również
uruchomiona rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W związku z powyższym oraz z decyzją Rządu RP o przejściu na zdalne nauczanie,
w placówkach edukacyjnych poniesiono również niższe wydatki na utrzymanie budynków.
Sprawa przekazywania środków z budżetu państwa budzi niepokój , ponieważ są obniżane
subwencje na wydatki bieżące samorządów a przekazywane na wydatki majątkowe. Zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą przewyższać
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dochodów bieżących. To wskaźnik niezbędny do uchwalenia budżetu samorządowego.
Subwencja inwestycyjna nie wpływa na ten wskaźnik, co oznacza ze Zarząd musi szukać
rozwiązań.
Zaletą dobrego zarządzania jest stałe monitorowanie realizacji planu i elastyczne reagowanie
na zmieniające się okoliczności w czasie jego realizacji. Wysokie wskaźniki wykonania
budżetu niewątpliwie świadczą o tym, że monitoring realizacji budżetu był efektywny
i skuteczny. To jeden z wielu dowodów świadczących o dobrym zarządzaniu finansami
samorządu powiatu. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 20,47 mln zł , czyli 9,38 %
wydatków budżetu, a na to składały się głównie inwestycje w Powiatowym Zarządzie Dróg
– kwota prawie 15,92 mln zł, i inwestycje w edukacji i opiece społecznej – 4,43 mln zł.
Oczywiście to nie zaspokaja wszystkich potrzeb naszej wspólnoty powiatowej.
Najważniejsze inwestycje drogowe:
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III na odcinku
Krośnica – Sromowce – kwota 2,70 mln zł
Rozbudowa drogi Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa etap II– kwota 3,92
mln zł
Rozbudowa drogi Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik – kwota 2,0 mln zł
Rozbudowa drogi Szaflary - Ząb – kwota 2,44 mln zł
Rozbudowa drogi Trute – Klikuszowa – kwota 1,4 mln zł
Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Nowy Targ ul. Szaflarska - kwota 800 tys. Zł
Rozbudowa drogi w Lipnicy Małej – kwota 3 mln zł
Stwierdzamy zatem, że zarządzanie finansami Powiatu Nowotarskiego w roku 2021 było
prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku
środków finansowych w budżecie na realizację zaplanowanych wydatków. Na chwilę obecną
sytuacja finansowa powiatu jest dobra, brak istotnych przesłanek dotyczących zagrożenia
płynności finansowej.
Materiały dotyczące wykonania budżetu przygotowane przez Zarząd i Panią skarbnik dr
Joannę Gronkowską omawiają dokładnie i w sposób jasny wykonanie decyzji Rady Powiatu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
Pozytywna opinia RIO oraz Komisji Rewizyjnej wskazują na poprawność formalną realizacji
budżetu za rok ubiegły. Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu pozytywnie opiniuje realizacje
zadań zawartych w budżecie. Uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności
i oszczędności pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok
2021 i opowiadamy się za udzieleniem Zarządowi absolutorium.
03:22
Radny Julian Stopka przedstawił stanowisko Klubu Radnych PiS: sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie z wykonania budżetu to bardzo ważne dokumenty, które wymagają zgodnie z
przepisami specjalnego procedowania, co też dzisiaj Rada Powiatu czyni i są podstawą do
udzielenia absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu spójrzmy przez pryzmat
planowania na początku, a tym czym się zakończyło. W trakcie 2021 roku wystąpiły liczne
zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów, przychodów i wydatków. Jedynie
rozchody były stabilne one się nie wiele różniły w stosunku to planowanego planu. Rada
dokonała 10 zmian w budżecie, a Zarząd znacznie więcej. Na początku roku zaplanowano
dochody w wysokości 223 mln zł w tym dochody majątkowe 21 mln zł a przychody 25 mln zł
w tym kredyt ponad 11 mln zł. Wydatki zaś miały wynosić ponad 43 mln zł, w tym
majątkowe ponad 47 mln zł. Na koniec grudnia budżet Powiatu miał zaplanowane dochodów
ponad 216 mln zł w tym ponad 10 majątkowych i tylko 218 wydatków w tym majątkowych
ponad 20. Proszę zwrócić uwagę, że te wydatki majątkowe w stosunku do wersji pierwotnej
bardzo zmalały. Jedne zadania przesunięto na 2022 rok, z innych zrezygnowano. Nie
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zaciągnięto planowanego kredytu nie mniej pozostały wolne środki z lat poprzednich. Jeżeli
dodamy osiągnięcie wyższych dochodów niż planowano, a wykonanie wydatków niższych
niż były planowane to urosły przychody i stan na konie roku przekroczył 51 mln zł. Kwota
olbrzymia. W perspektywie ekonomicznej że budżet 2021 roku był realizowane w warunkach
obostrzeń pandemicznych. Środki finansowe są duże z punktu widzenia ekonomicznego nie
jest najlepszym rozwiązaniem gdyż za te same roboty w nowych warunkach Powiat zapłaci
znacznie więcej. Biorąc pod uwagę całokształt warunków i działań Klub Prawa
i Sprawiedliwości pozytywnie ocenia wykonanie budżet za 2021 roku oraz sprawozdanie
finansowe. Będzie głosował „za” udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
03:28
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 348/XLII/2022 stanowi załącznik nr 8.
03:29
Ad. 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Furca przedstawił Uchwałę Nr 2/XXVIII/2022
Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2021 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz przedstawił opinię Składu Orzekającego Kolegium
RIO w Krakowie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawę absolutorium za 2021 rok.
03:32
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 349/XLII/2022 stanowi załącznik nr 9
03:33
Starosta Krzysztof Faber: w imieniu Zarządu podziękował całej Radzie Powiatu za
dzisiejsze jednomyślne głosowanie i poparcie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie praca
zespołowa Pani Skarbnik i jej podwładnych. Pani Skarbnik prowadzi finanse jasno i
przejrzyście. Na koniec podziękował Kierownikom i Dyrektorom Jednostek oraz
Sekretarzowi za przedstawienie raportu.
03:41
Ad. 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do powtórnego badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Jan Kuczkowicz przedstawił
pozytywną opinię 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.
03:47
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
24- za
1- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 24 głosach „za”, 1 „przeciw”).
Uchwała Nr 350/XLII/2022 stanowi załącznik nr 10.
03:48
Ad. 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podniesienia
wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących
rodzinne domy dziecka.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Aneta Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Jan Kuczkowicz przedstawił
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych,
czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
03:53
Radny Tomasz Hamerski: W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Zdrowia byli
przedstawiciele rodzin zastępczych i przedstawili swoje stanowisko, również Starostowie
przedstawili swoje. Natomiast do dyskusji w temacie podniesienia uposażenia można by było
powrócić w przyszłości z uwagi na fakt, że dziś było zbyt mało czasu na szeroką dyskusję.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
25 za
0- przeciw
1- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 25 głosach „za”).
Uchwała Nr 351/XLII/2022 stanowi załącznik nr 11.
03:55
Ad. 17 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
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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?
-brak uwag.
03:56
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
25- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 25głosach „za”).
Uchwała Nr 352/XLII/2022 stanowi załącznik nr 12.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu
Rady Janowi Komorkowi.
03:59
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek poinformował, iż wpłynęło jedno zapytanie
w sprawie remontu drogi w kierunku Dursztyna – chodzi o uzupełnienie dziur w nawierzchni.
Za- ca Dyrektora PZD Kazimierz Bielak: Sprawa jest znana. Po zimie wiele jest ubytków
w nawierzchni. Jeżeli chodzi o drogę do Dursztyna to stan jej jest awaryjny i dziś w zmianie
budżetowej Rada przesunęła środki do rezerwy budżetowej i w związku z tym Zarząd
utworzy zadanie: usuwanie stanów awaryjnych dróg i zostaną podjęte kroki położenia nowej
nawierzchni. PZD wystąpiło do Gminy o współfinansowanie tego zadanie i czekamy na
odpowiedź.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz przejął prowadzenie obrad.
04:00
Ad 19. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz: w imieniu Wójta Czarnego Dunajca Pana Marcina
Ratułowskiego podziękował Zarządowi Powiatu oraz całej Radzie Powiatu za wszystkie,
pozytywne decyzje dotyczące inwestycji na terenie Czarny Dunajec.
Radny Tomasz Hamerski: czy udało się coś ustalić w kwestii wpisania do uchwały Zarządu
narzędzi dyscyplinujących przewoźników.
04:01
Starosta Krzysztof Faber: można robić to co jest w ustawie a większych sankcji nie wolno
wprowadzać.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym oraz wszystkim, którzy dotrwali
do końca sesji i o godz. 17:03 zamknął XLII sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
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