PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 25 MARCA 2021 ROKU
Z XXIX SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W TRYBIE ZDALNYM

00:01
Przed rozpoczęciem XXIX Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego Radni odmówili modlitwę za
Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Józefa Guziak.
00:02
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz otworzył XXIX sesję VI
Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał przedstawicieli władz rządowych,
samorządowych i administracji, przybyłych gości oraz Radnych.
00:04
Następnie Przewodniczący Rady odczytał listę obecności radnych i stwierdził, że aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 29 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
29 osób stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Radnych obecnych na XXIX posiedzeniu Rady Powiatu
Nowotarskiego stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
00:06
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów
na dzisiejszą sesję?
- brak uwag, wszyscy Radni otrzymali materiały.
Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do porządku obrad?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady zaproponował autopoprawkę do porządku obrad polegającą na
wprowadzeniu dodatkowego punktu o treści: „Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu
Nowotarskiego w spawie braku wsparcia dla uzdrowisk w krajowym planie odbudowy”
i zapytał radnych, czy mają uwagi do powyższej propozycji?
- brak uwag.
Z uwagi na brak sprzeciwu porządek obrad wraz z autopoprawką został przyjęty.
Ostateczny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30
grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

1

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 6/II/2018
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 8/II/2018
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji
doraźnej Rady Powiatu Nowotarskiego.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody
Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym
Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 37,82 m² w pawilonie A w trybie
bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Rodzenia na okres do 10
lat.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody
Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym
Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 10,8 m² w pawilonie
C w Prosektorium w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na przygotowanie
zwłok do pochówku na okres do 10 lat.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków
finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie darowizny nieruchomości.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady
Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu
rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielenia
i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.

17. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w spawie braku wsparcia dla uzdrowisk
w krajowym planie odbudowy.
18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Tagu:
-rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2020.
-działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2020 roku.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.
00:08
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego VI kadencji.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poinformował, iż nikt z Radnych przed rozpoczęciem
sesji nie zgłosił pisemnych uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXVIII sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
29 – za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 29 głosach „za” ).
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00:09
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Starosta Pan Krzysztof Faber. Sprawozdanie stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy któryś z radnych ma pytania do
sprawozdania?
00:14
Radny Adam Gracz poprosił o szczegóły sporu prawnego między PZD, a biurem
projektowym z Mszany Dolnej.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że sprawa dotyczyła wykonania dwóch
dokumentacji projektowych, które były robione w 2015 roku, a umowy zostały zerwane
w 2018 roku. Wówczas PZD zrywało umowy na dokumentacje, które nie miały szans
zakończenia do końca 2018 roku. Tak też stało się z umowami wspomnianego biura
projektowego i właściciel wystąpił na drogę sądową o wypłatę wynagrodzenia. PZD
prowadzi mediacje, a Zarząd podejmie decyzje.
00:16
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek odniósł się do planowanej budowy drogi
Szczawnica – Jazowsko i poprosił o szczegóły.
00:17
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że Marszałek niedawno złożył Zarządowi
propozycję, a propozycji poprawy przepustowości dojazdu do Szczawnicy było do tej pory
wiele. Zarząd z PZD przeprowadził konsultację i wysłano stanowisko do Marszałka.
00:17
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że Marszałek wystąpił do Zarządu Powiatu, do
Powiatu Nowotarskiego oraz do zarządców drogi Jazowsko-Szczawnica, czyli do Gminy
Szczawnica i Gminy Łącko z propozycją partycypacji w kosztach opracowania koncepcji
budowy drogi ze Szczawnicy do Jazowska. Koszt całości to 800 000 zł. Zarząd Dróg
Wojewódzkich miałby pokryć połowę, natomiast Powiat Nowotarski miałby pokryć 1/8
kosztów, czyli 100 000zł. W tym momencie trwają uzgodnienia i należy się zastanowić nad
dostosowaniem powiatowej drogi (od ronda w Krościenku ul. Szalaya, ul. Szlachtowska) do
dróg kategorii „G” (poszerzenie drogi), gdyż wybudowanie obwodnicy spowoduje
zwiększony ruch na tej drodze. To wszystko spowoduje, że koszty tej inwestycji wzrosną.
00:22
Starosta Krzysztof Faber dodał, że nie zabroni się nikomu wjazdu do Szczawnicy i należy
się zastanowić jak zwiększyć przepustowość drogi przez Szczawnicę, co może wiązać się
z wyburzaniem kilku domów. Dlatego Zarząd ma wątpliwości pomimo, że jest otwarty na
propozycje.
00:23
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek powiedział, że uwagi Zarządu są słuszne. Jednak
droga Krościenko – Szczawnica – Jazowsko ma być do 2,5 ton, czyli maksymalnie busy.
Starosta Krzysztof Faber powiedział, że nie ma takiej opcji, bo jeżeli są starania
o dofinansowanie to musi spełniać określone kryteria.
00:24
Radny Stanisław Waksmundzki powiedział, że należy rozeznać się w temacie i jakby się
udało byłoby bardzo dobrze. Trzeba próbować i tworzyć koncepcje.
00:25
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz powiedział, że każdy jest za tym, aby droga
powstała i żeby wszystkim dobrze się jeździło.
00:26
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
3

Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak złożyła interpelacje, które stanowią załącznik nr
3 i 4.
00:29
Ad. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30
grudnia 2019 roku.
Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Joanna Gronkowska.
00:37
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.
00:38
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 246/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 5.
00:39
Ad. 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Joanna Gronkowska.
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.
00:42
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 247/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 6.
00:43
Ad. 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały
Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie
powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz. Następnie zapytał
Radnego Adam Gracza czy wyraża zgodę na zmianę w Komisjach?
Radny Adam Gracz wyraził zgodę.
00:45
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
2- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 248/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 7.
01:45
Ad. 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały
Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie
powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Nowotarskiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz. Następnie zapytał
Wiceprzewodniczącego Rady Jana Komorka czy wyraża zgodę na zmianę w Komisjach?
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek wyraził zgodę.
00:48
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 249/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 8.
00:49
Ad. 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody
Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym
Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 37,82 m² w pawilonie A w trybie
bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Rodzenia na okres do 10
lat.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Nowym Targu Pan Marek Wierzba.
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?
- brak uwag.
00:50
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 250/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 9.
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00:51
Ad 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody
Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym
Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 10,8 m² w pawilonie C w Prosektorium
w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na przygotowanie zwłok do pochówku na
okres do 10 lat.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Nowym Targu Pan Marek Wierzba.
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?
- brak uwag.
00:52
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 251/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 10.
00:53
Ad. 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków
finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Projekt uchwały przedstawiła Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani
Natalia Kapuściak.
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?
- brak uwag.
00:57
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 252/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 11.
00:58
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Ad. 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie darowizny
nieruchomości.
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 Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska 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.
00:59
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
Radny Adam Gracz powiedział, że na sąsiedniej działce prowadzone są roboty budowlaneziemne, czy one nie wchodzą w zakres tej przekazywanej działki, czy nie będzie problemów?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Krzysztof Sanek powiedział, że nie
posiada informacji aby na działce coś się działo. Teoretycznie inwestor nie może przekraczać
granicy.
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że jak Powiat będzie przekazywał grunt, to geodeta
wyznaczy granice. Jest to wąski kawałek ziemi, dlatego Powiat przekazuje ten grunt Rabce –
Zdrój i władze miasta będą mogły poszerzyć wjazd do szkoły.
01:03
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 253/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 12.
01:03
Ad. 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady
Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa
Pani Cecylia Nowak.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu Krzysztof Kuranda
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
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0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Uchwała Nr 254/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 13.
01:07
Ad. 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu
rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Projekt Uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Pani Marta
Skawska.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Maria Domagała przedstawiła pozytywną
opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
01:09
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 255/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 14.
01:10
Ad. 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad
udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
Projekt Uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Pani Marta
Skawska.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Maria Domagała przedstawiła pozytywną
opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
01:12
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
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Uchwała Nr 256/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 15.
01:13
Ad. 17. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie braku wsparcia dla
uzdrowisk w krajowym planie odbudowy.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poinformował radnych, że wstępny projekt rezolucji
został skierowany do Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu i na Komisji
wprowadzono pewne poprawki.
Następnie projekt Rezolucji przedstawił Radny Marek Szarawarski wraz z poprawkami.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu Krzysztof Kuranda
przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu rezolucji?
- brak uwag.
01:19
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Rezolucja Nr 10/XXIX/2021 stanowi załącznik nr 16.
01:20
Ad. 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Tagu:
-rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2020.
-działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2020 roku.
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Targu Pani Jolanta Rajska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17.
01: 48
Radna Maria Łojas – Jurkowska w imieniu mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna
podziękowała za bardzo dobrą współpracę i podejmowanie działań na rzecz
zminimalizowania bezrobocia.
Radny Julian Stopka podziękował za przedstawienie sprawozdania i przygotowanie
prezentacji. Ponadto podziękował za pracę w 2020 roku, w roku pandemii, w którym do
zakresu obowiązków Urzędu Pracy doszła tarcza antykryzysowa. Urząd udzielił pomocy
12 083 osobom na kwotę 80 805 000 zł.
Radny Krzysztof Kuranda zapytał, czy odrzucano wnioski ? jak tak to z jakich powodów?
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolanta Rajska
odpowiedziała, że wiele podmiotów nie uzyskało wsparcia, gdyż nie spełniali wymogów
formalnych. Następnie dodała, że do końca czerwca można składać wnioski w ramach tarczy
i są osoby które dopiero teraz składają wnioski.
Radny Krzysztof Kuranda odniósł się do liczby obcokrajowców zarejestrowanej
w urzędzie i zapytał, czy ona się utrzymuje na tym samym poziomie również w tym roku,
czy spada? Czy to nie jest zastępowanie Polaków obcokrajowcami?
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolanta Rajska
odpowiedziała, że urząd posiada informacje o chęci zatrudnienia obcokrajowców przez
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pracodawców, ale nie ma informacji zwrotnej ile osób podjęło ostatecznie pracę. W stosunku
do 2019 roku jest niewielki spadek zatrudnienia , ale w stosunku do ofert pracy zgłaszanych
przez pracodawców, jest to jednak duża liczba miejsc pracy, które proponują lokalni
pracodawcy. Następnie wspomniała o zmianie w ustawie o zatrudnieniu obcokrajowców.
Radny Krzysztof Kuranda zapytał, czy osoby posiadające Kartę Polaka zgłosiły się jako
bezrobotni?
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolanta Rajska
odpowiedziała, że nie ma w tym momencie takich danych.
01:54
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady.
Ad. 19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek poinformował o złożeniu dwóch interpelacji
przez Wiceprzewodniczącą Rady Józefę Guziak. Interpelacje dotyczą spraw drogowych
poprosił Dyrektora Tomasz Moskalika o udzielenie odpowiedzi.
01:57
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że roboty remontowe będą wykonywane
jak tylko zima ustąpi.
Wypadek w Lasku - miejsce wypadku będzie poddane analizie. Jednak z posiadanych
informacji wynika, że wypadek był spowodowany z winy kierowcy, który za szybko jechał
na oponach letnich.
01:58
Radna Grażyna Tylka poprosiła o przedstawienie informacji na temat oddziału
„covidowego” w szpitalu, liczbie chorych i liczbie łóżek oraz zajętych respiratorów, a także
informacji w temacie szczepień.
02:00
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba odpowiedział, że
zgodnie z decyzją Wojewody w szpitalu jest oddział „covidowy” mający 44 łóżka w tym 12
łóżek respiratorowych. Oddział jest urządzony w miejscu do niedawna funkcjonującej
„interny” po obu stronach korytarza. Od poniedziałku szpital będzie zwiększać liczbę łóżek
„covidowych”. Oddział będzie znajdować się piętrze obecnego Zol- u w liczbie 33 -35 łóżek.
Docelowo zgodnie z decyzją Wojewody w szpitalu ma być 87 łóżek + 7 łóżek obserwacji,
w tym 12 respiratorów. Dzięki pomocy Starostów oraz PCPR udało się relokować pacjentów
Zol- u do DPS-ów. Zwieszone zostaje funkcjonowanie oddziału pediatrycznego. Oddział ten
będzie tylko w Zakopanem. Docelowo w miejscu pediatrii będzie 20 łóżek dla pacjentów
internistycznych nie zarażonych. Szpital ma duże zapasy środków ochrony osobistej i została
zmodernizowana instalacja tlenowa. Uruchomiono nowe respiratory 12 sztuk i nowe
urządzenia high flow w ilości 6 sztuk. Obecnie poza wszystkimi internistami i rezydentami
zaangażowani są anestezjolodzy
02:10
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zwrócił uwagę o zachowanie porządku. Tematy nie
związane z zadanymi interpelacjami należy poruszać w wolnych wnioskach. Przewodniczący
postanowił zamknąć punkt: „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania” i przejść do kolejnego
„wolne wnioski.
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba uzupełnił tylko, że
szczepienia są kontynuowane. Grupa „zero” jest już prawie zaszczepiona. Szczepionka
Pfizer, później Astrą Zeneca. Służby mundurowe w tym momencie są szczepione, a następne
będą szczepienia populacyjne. Nie ma wiedzy, co do terminu i liczby dostarczanych
szczepionek. Moce przerobowe szpitala, jeżeli chodzi o szczepienia są znacznie większe niż
to co jest realizowane. Dziennie szczepień jest około 150, a można byłoby robić
czterokrotnie więcej, bez uszczerbku na inne świadczenia zdrowotne.
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02:14
Ad. 19. Wolne wnioski.
Radny Grażyna Tylka odniosła się do problemu na oddziale psychiatrii, jaka jest tam
sytuacja?
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba odpowiedział, że
było kilkoro pacjentów zakażonych i jedna osoba z personelu, która się nie zaszczepiła.
Sytuacja została opanowana.
Radna Grażyna Tylka zapytała, czy nowi pacjenci będą przyjmowani do oddziału
psychiatrii?
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba powiedział, że nie
ma wiedzy szczegółowej. Zaraz może się dowiedzieć.
Radna Grażyna Tylka dodała, że osoby zaszczepione również mogą zarażać.
Radny Krzysztof Kuranda zaproponował aby punkt związany ze szpitalem czy temat
związany z covidem, wprowadzić na sesjach w formie krótkiego raportu na początku sesji.
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba powiedział, że jest
gotów udzielać takich informacji
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zaproponował aby w punkcie sprawozdanie zarządu
przekazywać takie informacje. Nie trzeba tworzyć żadnego dodatkowego punktu.
02:20
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek złożył życzenia zdrowych spokojnych świąt
Wielkiej Nocy, a do Dyrektora szpitala: aby ilość pacjentów zmniejszała się, a nie
zwiększała. Przychodzi trudny okres tych dwóch tygodni.
02:21
Radny Adam Gracz odniósł się do remontu drogi powiatowej między Rabą Wyżną,
a Skawą i wykonany chodnik. Oznakowane poziomie wymalowano, w tym momencie już go
nie ma, czy będzie odmalowane?
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że będą odmalowane oznakowania
poziome. Oznakowanie poziome nakładane na świeży asfalt się nie nadaje, bo ma krótki
okres trwałości.
02:23
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz złożył Radnym, pracownikom Starostwa oraz
wszystkim mieszkańcom Powiatu Zdrowych, spojonych Świąt Wielkanocnych spędzonych
w gronie rodzinnym.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do
końca sesji i o godz. 15:25 zamknął XXIX sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Nagranie audio XXIX sesji RPN stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz
(protokół podpisany elektronicznie)

Protokół sporządziła:
Anna Chełmecka
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