PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU
Z XXXIV SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TARGU

Przed rozpoczęciem XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego o godz. 13:00 Radni
odmówili modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca
Józefa Guziak.
00:01
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Nowotarskiego
Tadeusz
Rafacz
otworzył
XXXIV sesję VI Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał przybyłych gości oraz
Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady 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 XXXIV posiedzeniu Rady Powiatu
Nowotarskiego stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów na dzisiejszą
sesję?
- nikt się nie zgłasza.
Czy ktoś ma uwagi do przedstawionego porządku obrad ?
-nikt nie zgłasza uwag.
00:02
Przewodniczący Rady zapytał Radnych czy mają uwagi do zaproponowanej zmiany .
- brak uwag.
Przewodniczący Rady uznał iż porządek wraz ze zmianami został przyjęty.
Ostateczny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz i uhonorowanie jej Medalem
Pamiątkowym Podhala.
4. Uroczyste wręczenie powołania polecenia na stanowisko Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolancie Rajskiej.
5. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani Marii Kopeć oraz uroczyste
podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marcie Sokołowskiej.
6. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzeń
stanowisk: Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani
Marcie Sokołowskiej, Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi Dębskiemu oraz wręczenie
uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia pełnienia
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marzenie
Waksmundzkiej.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 83/VIII/2019
Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia stawek z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych.
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.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2021 i
rok 2022.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: zmiany uchwały nr
291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przedstawienie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o realizowanych
inwestycjach w okresie trwania pandemii.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
13:05 obecna Radna Maria Domagała (27 radnych).

00:04
Punkt 3. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz i uhonorowanie jej
Medalem Pamiątkowym Podhala.
Starosta Krzysztof Faber podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz. Jej zasługi
uhonorowano Medalem Pamiątkowym Podhala.
Pani Maria Sendrowicz podziękowała Przewodniczącemu Rady Staroście, całemu
Zarządowi Powiatu za wszystkie lata współpracy, za okazywaną pomoc, życzliwość
i wsparcie.. Podziękowała szefom instytucji z którymi współpracowała jako Dyrektor PU oraz
pracownikom Urzędu Pracy oraz pracownikom Starostwa Powiatowego. Ten medal będzie
cenną pamiątką i pamięcią o ludziach, z którymi miała przyjemność spotkać i współpracować
przez twe wszystkie lata.
00:06
Punkt 4. Uroczyste wręczenie powołania polecenia na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolancie Rajskiej.
Starosta Krzysztof Faber poinformował, iż w wyniku konkursu Pani Jolanta Rajska została
Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Starosta Pani Dyrektor życzył wszystkiego dobrego
i żeby współpraca pomiędzy Radą a Urzędem Pracy układała się w sposób właściwy i dla
dobra Powiatu.
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Dyrektor PUP Jolanta Rajska podziękowała za powierzenie stanowiska Dyrektora PUP
i zagwarantowała kontynuację szerokiej współpracy z partnerami rynku pracy, z samorządami
i z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz będzie dbała o sprawne funkcjonowanie Urzędu Pracy.
00:11
Punkt 5. Uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani Marii Kopeć oraz
uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marcie Sokołowskiej.
Starosta Krzysztof Faber poinformował, iż Pani Marta Sokołowska w związku
z obowiązkami zawodowymi nie mogła przybyć na dzisiejszą sesję, za co bardzo przeprasza.
Następnie podziękował Pani Marii Kopeć wieloletniej Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu za 15-letnie kierowanie placówką, za trud i ciężką
pracę włożoną w rozwój i poprawę bazy edukacyjnej, co przedkładało się na wyniki
edukacyjne młodzieży.
Pani Maria Kopeć dziękując władzom powiatu za współpracę, podkreśliła, że dzięki tym
dobrym relacjom – pomocy, życzliwości, szkoła w sposób ciągły się rozwija, co owocuje
ciągle licznymi naborami i znaczącymi osiągnięciami uczniów.
00:18
Punkt 6. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie
powierzeń stanowisk: Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym
Targu Pani Marcie Sokołowskiej, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi Dębskiemu oraz wręczenie
uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Pani Marzenie
Waksmundzkiej.
Starosta Krzysztof Faber przedstawił pokrótce sylwetki zawodowe Dyrektorów Szkół
rozpoczynających nowe kadencje oraz uroczyście wręczył pozostałe uchwały Zarządu
Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzeń stanowisk: Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi
Dębskiemu oraz Pani Marzenie Waksmundzkiej, która będzie pełniącą obowiązki Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. W imieniu całej Rady Powiatu Starosta
złożył Dyrektorom życzenia wszystkiego dobrego w sprawowaniu tych jakże ważnych
społecznie funkcji.
00:23
Ad 7 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
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 XXXIII sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
25 – za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 25 głosach „za” ).
00:24
Ad 8 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Starosta Pan Krzysztof Faber.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3

Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania?
00:36
Radny Krzysztof Kuranda odniósł się do rocznej nagrodach dla Dyrektorów jednostek
kultury. Jest również informacja o nagrodzie dla Dyrektora szpitala ale nie ma podanej kwoty.
00:37
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że Dyrektor szpitala dostał 200% wynagrodzenia
zasadniczego. Jego wynagrodzenie zasadnicze brutto to około 16 tys. zł.
Radny Krzysztof Kuranda odniósł się straty szpitala około 7 mln zł, czy to jest już
zagrożenie budżetu? Czy to jest pod kontrolą?
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że najważniejsza jest płynność finansowa i szpital
ją posiada. Cały czas toczą się negocjacje, że Rząd będzie dokładał ratownikom, to szpital
ma zobowiązania wypłat, to wartość punktu ma wzrosnąć w zakresie kardiologii i ortopedii.
Na to wszystko potrzeba czasu. W tamtym roku z powodu pandemii szpital miał duże koszty
a przychody niskie.
Skarbnik Joanna Gronkowska dodała, że sprawozdania finansowe za I półrocze 2021r.
zarówno powiatu jaki i szpitala rozpatrywane były na Komisji Rewizyjnej. Plan pierwotny
zakładał 20mln zł straty. Patrząc na wykonanie to jest straty 6 mln zł. Część przychodów jest
niezrealizowana jest dużo nadwykonań i NFZ jeszcze nie wypłacił więc szpital nie może
pokazać tego po stronie przychodów. Jeżeli chodzi o płynność nie ma zagrożeń.
00:37
Ad 9 Interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak złożyła interpelację, która stanowi załącznik
nr 3.
Radny Bartosz Leksander złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 4.
00:39
Ad 10 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr
83/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia stawek z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych.
Projekt Uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz
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 293/XXXIV/2021 stanowi załącznik nr 5.
00:40
Ad 11. 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.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
00:48
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Pani Maria Łojas - Jurkowska przedstawiła
pozytywną opinię do projektu rezolucji.
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.
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 294/XXXIV/2021 stanowi załącznik nr 6.
00:50
Ad 12. 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 rezolucji.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Pani Maria Łojas - Jurkowska przedstawiła
pozytywną opinię do projektu rezolucji.
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 rezolucji?
- brak uwag.
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 295/XXXIV/2021 stanowi załącznik nr 7.
00:54
Ad 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za
rok 2021 i rok 2022.
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.
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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:
25- za
0- przeciw
1- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 25 głosach „za”).
Uchwała Nr 296/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 8.
00:57
Ad 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
Projekt Uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anita
Wójcik.
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.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
25- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 25 głosach „za”).
Uchwała Nr 297/XXXIV/2021 stanowi załącznik nr 9.
01:00
Ad. 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: zmiany uchwały nr
291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Nowotarski, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Moskalik.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii 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:
26- za
0- przeciw
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2- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”, „wstrzymujących się”).
Uchwała Nr 298/XXXIV/2021 stanowi załącznik nr 10.
01:02
Ad 13. Przedstawienie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o
realizowanych inwestycjach w okresie trwania pandemii.
Informację przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Moskalik
01:34
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma pytania
do przedstawionej informacji.
Radna Grażyna Tylka poprosiła o wyjaśnienie kwestii remontu ul. Św. Anny w Nowym
Targu.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, iż w związku z wypadkami, które na tej ulicy się
zdarzyły zdecydowano o opracowaniu dokumentacji aby jak najszybciej wprowadzić zmianę
organizacji ruchu. W związku z tym wykonano kompletne opracowanie od skrzyżowania z ul.
Kowaniec do skrzyżowania z „zakopianką”. Opracowanie obejmuje kwestię parkowania,
przejść dla pieszych, rozwiązań mających zapobiegać wyprzedzaniu się samochodów,
przestrzegania prędkości i opracowania polegające na zmianie wyjazdu z ul. Szpitalnej. Są to
rozwiązania, które mają podnieść bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy i nie są związane
z przebudową skrzyżowania ul. św Anny z ul. Grel.
Radna Grażyna Tylka zapytała, czy chodzi o przejścia dla pieszych? Bo chodniki są nowe.
Dyrektor PZD powiedział, że nie dotyczy zjazdu na ul. Grel, może należy zaczekać i połączyć
te dwa zadania? Może uda się dogadać z władzami miasta?
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, iż można nadal prowadzić rozmowy z władzami
miasta i drugim torem niezależnie wyniku można zająć się bezpieczeństwem na ul. Św. Anny.
Dokumentacja została wykonana na wnioski mieszkańców i jest już zakończona, chodniki
pozostają. Zadanie będzie polegało na zmianie organizacji ruchu i niezbędnymi robotami
polegającymi na punktowych zaniżeniach i
wprowadzeniu zabezpieczeń dla osób
niewidomych i doświetleniu. Są to drobne roboty chroniące pieszego na ul. Św. Anny.
Zadanie polegające na przebudowie ul. Grel może potrwać kilka lat.
Starosta Krzysztof Faber dodał, że ul. Św. Anny to nie tylko zjazd na ul. Grel. Mieszkańcy
cały czas wnioskowali o oznakowanie, o przejścia dla pieszych, o świetlenie.
Radna Irena Rataj odniosła się do mostu w miejscowości Trybsz. Stan mostu jest bardzo
zły. Współudział Gminy Łapsze Niżne 50% , żadna z gmin nie przekazała tak dużej kwoty na
inwestycje. Radna wyraziła nadzieję, że zostanie to docenione przy innych inwestycjach
drogowych na terenie tej gminy. Skoro Gmina zadeklarowała tak wysokie współfinansowanie
to zależy jej na budowie tego mostu. Brak dofinansowania z budżetu państwa jest
nieporozumieniem, gdyż były wnioski składane i pomimo tego że to inwestycja strategiczna
nie było odzewu. Radna wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku inwestycja ta zostanie
pokryta ze środków z budżetu państwa i koszty powiatu i gminy zostaną zrefundowane.
Budowa drogi Trybsz – Krempachy byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem ale po
wybudowaniu nowego mostu a droga zostanie. Będzie ruch na tej drodze tylko przez okres
budowy mostu. Natomiast później droga będzie służyć mieszkańcom głównie rekreacyjnieturystycznie. Stanowisko Krempach i Gminy Nowy Targ jest niezrozumiałe. Gmina Nowy
Targ powinna współfinansować tą inwestycję, gdyż most nie służy tylko Gminie Łapsze
Niżne ale także gminom ościennym. Reasumując most jest potrzebny trzeba go wybudować i
o ile to możliwe wyciszać emocje, rozmawiać, prowadzić dialog, starać się pozyskiwać środki
bo dla Gminy 7 mln zł to ogromna kwota i pewne remonty z gminie zostaną zahamowane.
Radny Tomasz Hamerski zapytał w sprawie remontu drogi Szczawnica – Krościenko,
finansowanie miało być z Inter-Reg, a teraz plany się zmieniły, z czego to wynika?
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Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że zadanie miało być finansowane z Inter-Reg
i nie wykluczone że tak będzie. W związku z tym że dokumentacja jest gotowa i jest szansa
obronienia pomysłu udrożnienie rejonu Pienin i wiąże się z przebudową drogi przez
Ochotnicę (przez Przełęcz Knurowską) i przebudową drogi przez Szczawnicę postanowiono
złożyć taki jeden wniosek do programu „Polski Ład”.
Radny Tomasz Hamerski odniósł się do wniosku na 40 mln zł i zapytał, czy tam jest ujęty
cały zakres czynności na wszelkiego rodzaju działania? czy jest komplet dokumentacji
przygotowany?
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że na chwilę składania wniosku dokumentacje
były gotowe i czekały pozwolenia.
01:47
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek przejął prowadzenie obrad.
Ad 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek zaproponował aby Wiceprzewodnicząca Rady
przedstawiła swoją interpelację.
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak poprosiła o ujęcie w budżecie Powiatu
Nowotarskiego na 2022 rok opracowanie dokumentacji projektowej na inwestycje:
1. rozbudowa drogi powiatowej Trute – Klikuszowa w miejsowości Lasek – budowa
chodnika.
2.Budowa chodnika oraz opracowanie dokumentacji projektowej w miejscowości Trute.
3. Budowa chodnika w miejscowości Pyzówka - ul. Kolejowa.
W kosztach partycypacji inwestycji Gmina Nowy Targ będzie brała udział.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że dotychczas Gmina Nowy Targ posiłkując się
środkami sołeckimi proponowała pomoc finansową. Jeżeli Gmina będzie współfinansować te
zadania to zostaną podjęte rozmowy.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek: interpelacja Radnego Bartosza Leksandra.
Radny Bartosz Leksander złożył interpelację w sprawie naprawy korpusu drogi
w miejscowości Rdzawka.
Kolejna interpelacja dotyczy planowanej przez GDDKiA budowy drugi na odcinku Rabka Chyżne. Droga te będzie się krzyżowała z drogami powiatowymi i należy poddać analizie jak
ta droga będzie oddziaływać na drogi powiatowe w przyszłości.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że jeżeli chodzi o uszkodzony korpus
w miejscowość Rdzawka i szkoda ta została zgłoszona i została zaakceptowana do szkód
powodziowych. Dyrektor zasugerował, że lepiej obserwować koryto rzeki i poczekać do
przyszłego roku na większe dofinansowanie i wykonać wzmocnienia.
Budowa drogi krajowej Rabka – Chyżne zostanie poddana analizie przez służby powiatowe i
powiedział, że zarówno drogi gminne, jak i powiatowe służą wszystkim uczestnikom ruchu
nie tylko mieszkańcom poszczególnych gmin i powiatów. Jeżeli nie ma ograniczenia tonażu i
nie ma innych ograniczeń to nie można proponować ograniczenia natężenia ruchu tylko i
wyłącznie dlatego że są protesty mieszkańców.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz przejął prowadzenie obrad.
01:57
Punkt 22. Wolne wnioski.
Radny Tomasz Hamerski odniósł się do pozyskiwanych środków z budżetu państwa.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do
końca sesji i o godz. 14:55 zamknął XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
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