PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
Z XXXV SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TARGU

Przed rozpoczęciem XXXV Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego o godz. 13:00 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
XXXV sesję VI Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał przybyłych gości oraz
Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady 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 XXXV posiedzeniu Rady Powiatu
Nowotarskiego stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
00:03
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów
na dzisiejszą sesję?
- nikt się nie zgłasza.
Następnie Przewodniczący Rady wprowadził zmianę w formie autopoprawki do porządku
obrad polegającą na wprowadzeniu następujących punktów: Informacja Przewodniczącego
Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych.
Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy mają uwagi do zaproponowanej zmiany .
- brak uwag.
Przewodniczący Rady uznał iż porządek wraz ze zmianami został przyjęty. Powyższe
poprawki znajdą się w punktach 16 i 17 porządku obrad.
Ostateczny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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.
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8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia Programu
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Naprawczego dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w
Nowym Targu.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2022 roku.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia 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 2022.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie
i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miastu
i Gminie Szczawnica wykonania zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wniosków o
utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych.
Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski

00:04
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 XXXIV sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
27– za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 27 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.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania?
- brak pytań.
00:13
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
Radny Bartosz Leksander złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 3.
Radna Józefa Guziak złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 4.
00:16
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Ad. 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.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
00:22
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
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?
00:23
Radny Adam Gracz odniósł się do przesunięcia terminu budowy Zespołu Szkół Nr 1
w Nowym Targu. Projektant powinien dysponować dokumentacją geologiczną gruntów, które
nie są nośne i przy projektowaniu budynków powinno to być brane pod uwagę. Teraz jest
pytanie: gdzie został popełniony błąd.
00:24
Sekretarz Bartłomiej Garbacz odpowiedział że nie ma błędów. Przy uzyskiwaniu
pozwolenia na budowę nie wykonuje się odkrywek ciągłych. Badania nośności gruntów
wykonuje się punktowo. W związku z niejednorodnością gruntów (występują tam namuły nie
mające charakteru gruntów nośnych), które tam występują, w niektórych miejscach musiało
dojść do pogłębienia wykopów aby zagwarantować stabilność konstrukcji. Podsumowując:
w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę wymagane było badanie gruntu, punktowe.
Natomiast w przypadku realizacji inwestycji należało wykonać korekty posadowienia
obiektu.
00:25
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 299/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 5.
00:26
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetowej
Panu Marku Szarawarskiemu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił harmonogram prac
nad budżetem na 2022 rok. (Harmonogram stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
00:27
Ad. 7. 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.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Pani Maria Łojas - Jurkowska przedstawiła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
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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.
00:31
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 300/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 7.
00:33
Ad. 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia
Programu Naprawczego dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła
II w Nowym Targu.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Marek Wierzba Dyrektor Podhalańskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
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 i nadmienił, iż członkowie Komisji wydali pozytywną
opinię przy 3 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”.
00:35
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały
Radny Julian Stopka: Rok miniony, w którym ogłoszono pandemię miał istotny wpływ na
funkcjonowanie szpitala. Szpital był oceniany na podstawie 4 wskaźników i 3 z nich są
dobre, natomiast wskaźnik dotyczący zyskowności stawia szpital w złej pozycji. W tym
momencie ważne jest, że szpital ma bardzo doby wskaźnik płynności, chociaż tak jak w tym
dokumencie Dyrektor stwierdza, że wiele niepewności co do działań bieżących mogą
powodować, że ten wskaźnik płynności będzie zachwiany. W tym opracowaniu jedno zdanie
jest niezrozumiałe: „dla powodzenia zaplanowanych działań niezbędne jest wypracowanie
szybkich metod konsultacyjnych z organem założycielskim mających na celu szybkie
reagowanie na zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość”. W Zarządzie Powiatu
Urzędujący członek Zarządu ma przypisany w swoim zakresie czynności, nadzór nad
szpitalem i powinien przynajmniej połowę swojego czasu urzędowania spędzać na
konsultacjach z Dyrekcją szpitala. Czy ten nadzór nie działa? Nie ma ścieżki reagowania?
00:38
Dyrektor P. Sz. S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba wyjaśnił, że nie
taki był przekaz tego sformułowania. Chodzi o to aby, podejmować szybkie decyzje i
szybkie działania, również na forum Rady Powiatu, żeby uzyskiwały zrozumienie i akceptację.
Głównie chodzi o aspekty finansowe. Praktycznie na każdym posiedzeniu sejmiku
Województwa małopolskiego podejmowane są decyzje dotyczące szpitali wojewódzkich, w
tym również finansowe. Szpital wojewódzki jest znacząco wspierany przez swój organ
założycielski.
00:40
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Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do sprawy apteki i do zwolnienia położnej
w ubiegłym roku – w prasie są artykuły że szpital przegrał w sądzie pracy, jakie są tego
konsekwencje finansowe dla szpitala?
Przewodniczący rady Tadeusz Rafacz zwrócił uwagę Radnemu, że porusza kwestie nie
związane z tym punktem tj. programem naprawczym szpitala.
00:42
Dyrektor P. Sz. S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba odpowiedział, że
sytuacja dotycząca zaległości podmiotu prowadzącego aptekę wobec szpitala nie zmieniła się.
Upadłość firmy skutkuje tym, że szpital więcej środków finansowych nie otrzyma. Jeżeli
chodzi o Panią Położną to szpital nie ponosi kosztów. Umowa o pracę została rozwiązana.
Główne roszczenie tej Pani czyli przywrócenie jej do pracy i wypłacenie odszkodowania za
cały okres, w którym pozostawała bez pracy zostało przez sąd oddalone. Natomiast sąd
zasądził na rzecz tej pani odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Czyli tyle ile szpital musiałby zapłacić gdyby zwolnił tą Panią za porozumieniem stron
z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Więcej kosztów nie ma gdyż obsługa prawna w postaci
dwóch prawników wynika z ich zatrudnienia w szpitalu, w oparciu o umowy cywilno prawne.
Zajmują się wszystkim co wymaga wsparcia prawnika, niezależnie od charakteru sprawy.
00:45
Radny Marek Szarawarski powiedział, że w oparciu o przedstawione dokumenty wynika,
że szpital ma stratę w wysokości 4 200 000 zł, natomiast koszty związane z
przeciwdziałaniem Covid - 19 to 4 800 000 zł, gdyby nie było covidu, nie byłoby straty,
tylko zysk. Czy szpital będzie zabiegał o refundacje w Ministerstwie Zdrowia lub jakiejś
innej agendzie?
00:46
Dyrektor P. Sz. S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba odpowiedział, że
nie do końca jest ta zależność. Ta strata to nie do końca zwiększone koszty związane z
covidem. Stratę zanotował oddział pediatrii za poprzedni rok na kwotę 2 500 000 zł. Strata
wzięła się z tego, że personel tego oddziału był utrzymywany, a na oddziale nie było
pacjentów. W połowie roku część personelu została przesunięta na oddział cowidowy i do
szczepień. Hospitalizując pacjentów covidowych szpital otrzymał pieniądze za to i te
świadczenia były dobrze wycenione, jednak z drugiej strony były wysokie koszty realizacji
tego przedsięwzięcia.
00:51
Radny Krzysztof Kuranda powiedział, że program naprawczy był autorskim programem
Dyrektora szpitala. W zasadzie nie powinno się dyskutować o programie naprawczym teraz,
tylko po jego zakończeniu. Wtedy będzie można ocenić, czy była dobra trafność decyzji, czy
była dobra diagnoza.
00:52
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
1- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”1 wstrzymującym się).
Uchwała Nr 301/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 8.
00:54
Ad. 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2022 roku.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Cecylia Nowak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i
Bezpieczeństwa.
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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 Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
00:57
Radny Tomasz Hamerski poprosił o umieszczenie rozkładu aptek dyżur na stronie
Starostwa.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz powiedział, że Pani Naczelnik i Pan Starosta
potwierdzają że rozkład aptek jest zamieszczany na stronie internetowej Starostwa.
00:58
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 302/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 9
00:59
Ad. 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia 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 2022.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Magdalena Węgrzyn Inspektor w Biurze Promocji
i Rozwoju.
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 Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu Krzysztof Kuranda
przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.
01:02
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag
01:03
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 303/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 10.
01:03
Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar
Funkcjonalny.
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Projekt Uchwały przedstawił Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego.
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 Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
01:11
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
Radny Adam Gracz zapytał, czy środki o których Starosta wspominał tj. 100 mln zł są to
środki jednorazowe, czy corocznie ma być taki budżet.? Czy pojawiły się propozycję ze
strony Gmin, na co te środki mogłyby być przeznaczone?
01:12
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że jest to w ramach perspektywy finansowej 2021 –
2027. Jest to wsparcie dla miast, które tracą na znaczeniu. Strategia będzie określać na co
będą przeznaczone środki. Jest mowa o poprawie komunikacji Zakopane – Kraków.
Osobiście uważam, że dobrze byłoby przeznaczyć te środki na rozwój geotermii lub budowę
spalarni śmieci. Rada nieformalnie poparła Starostę w tej kwestii.
01:14
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 304/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 11.
01:15
Ad. 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zawarcia kolejnej
umowy dzierżawy.
Projekt Uchwały przedstawi 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 Irena Rataj przedstawiła 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:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 305/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 12.
Od godz. 14:39 – 15:59 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
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01:38
Ad. 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia Miastu
i Gminie Szczawnica wykonania zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Tomasz Moskalik Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Pani 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:
25- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 25 głosach „za”).
Uchwała Nr 306/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 13.
01:42
Ad. 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
wniosków o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Robert Furca - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
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
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”).
Uchwała Nr 307/XXXV/2021 stanowi załącznik nr 14.
01:56
Ad. 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
Informację przedstawiła Pani Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
02:12
Radny Adam Gracz poprosił o przedstawienie informacji na temat zdawalności matur.
Następnie zapytał, jakie działania naprawcze zostały podjęte w Liceum w Jabłonce w celu
poprawy wyników z egzaminów maturalnych?
Dyrektor PCO Marta Skawska odpowiedziała, że wyniki edukacyjne w zakresie
zdawalności matur są dostępne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie.
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Jeżeli chodzi o Liceum w Jabłonce to Pani Dyrektor na Zarządzie złożyła informację na
temat podejmowanych działań.
02:13
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że Zarząd zajmował się tą sprawą i ją analizował. Na
wyniki matur wpływ ma wiele czynników. Podstawową rzeczą jest coraz słabsza oferta
edukacyjna, a ta z kolei jest związana ze zmniejszeniem oddziałów. Dzieci z Jabłonki, czy z
Krościenka wolą iść do szkół w Nowym Targu. Kolejnym czynnikiem jest to że młodzież nie
przywiązuje uwagi do swoich wyników z matury, gdyż w planach mają pracę. Do szkół w
Jabłonce, czy w Krościenku trafiają dzieci, które egzamin gimnazjalny zdały gorzej i miały
mało punktów. Pani Dyrektor przedstawiła program naprawczy i miała go realizować. Jednak
w obecnych czasach we wszystkich szkołach pojawia się też wiele problemów natury
wychowawczej i psychologicznej, coraz więcej wniosków o indywidualne nauczanie, coraz
więcej młodzieży boryka się depresjami. Nie ma możliwości sprawdzania ani wpływu na
wynik nauczania. Organ nadzorujący może jedynie analizować całą sytuację. Na ostatnim
posiedzeniu Komisji edukacji Publicznej dyskutowano nad tym, aby zaprosić przedstawiciela
Kuratorium i przedstawić wyniki nauczania w poszczególnych szkołach.
02:20
Radna Maria Domagała jako przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej poinformowała,
iż na posiedzeniu Komisji podjęto decyzję że najpierw zaproszeni zostaną Dyrektorzy szkół, a
potem zostanie wystosowane zaproszenie na posiedzenie Komisji dla Kuratora.
02:21
Ad. 16. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych.
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Rafacz.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma pytania
do przedstawionej informacji.
- brak pytań.
02:24
Ad. 17. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych.
Informację przedstawił Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber (informacja
stanowi załącznik nr 15).
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma pytania
do przedstawionej informacji.
- brak pytań.
02:27 Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek przejął prowadzenie obrad.
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek: interpelacja Radnego Bartosza Leksandra w
sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze Ponice - Rdzawka.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że jeżeli chodzi o przejście dla pieszych to
PZD pochyli się nad tym tematem.
02:28
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek: interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Józefy
Guziak w sprawie ujęcia w planie budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2022 opracowanie
dokumentacji projektowej w miejscowości Trute i opracowanie dokumentacji projektowej na
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budowę chodnika od długości 550 m, na drodze 1660K Ludźmierz - Pyzówka również w
miejscowości Trute oraz dokończenie budowy chodniki na drodze 1666K Trute – Lasek.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że zanim PZD zaproponuje do planu budżetu
inwestycje drogowe to kieruje zapytanie do gmin o partycypację w kosztach. Na chwilę
obecną wymienione zadania to trzy odrębne dokumentacje projektowe i będzie rozmawiał
w tym temacie z Wójtem Gminy Nowy Targ. Jeżeli Wójt wyrazi zgodę na pomoc finansową
(w wysokości 50% wartości zadania) to te zadania zostaną ujęte w planie budżetu.
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guzak dodała, że w dniu dzisiejszym Sołtys Trutego był
u Wójta i zadeklarował przekazanie kwoty na te zadania.
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik wyjaśnił, że jeżeli otrzyma deklarację na piśmie to zostaną
podjęte działania.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz przejął prowadzenie obrad.
02:30
Punkt 19. Wolne wnioski.
Przewodniczący Tadeusz Rafacz zachęcił do udziału w uroczystościach związanych
z dniem odzyskania niepodległości. Wstępnie podziękował za deklarację udziału na tych
uroczystościach w poczcie sztandarowym Pani Wiceprzewodniczącej Rady Józefie Guziak,
Radnej Irenie Rataj i Radnemu Robertowi Furcy.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował za pomoc w przygotowaniu Konwentu
Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego Panu Staroście, Radnemu
Rafałowi Jandurze, Biurze Rady, Biurze Systemów Informatycznych oraz Biuru Rozwoju
i Promocji. Przewodniczący Rady podziękował również Panu Leszkowi Bajorek
Fiałkowskiemu Prezesowi ZEW Niedzica za oprowadzenie po elektrowni oraz Panu Jerzemu
Regiec Prezesowi Stowarzyszenia Polskich Flisaków za gościnę na Spływie.
Ponadto Przewodniczący Rady pogratulował Staroście otrzymania nagrody im. Kazimierza
Szeptyckiego. W dniu 21.10.2021 pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Lasy prywatne w Polsce”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów. W wygłoszonej laudacji
na tę okoliczność podkreślono, że Starosta Nowotarski sprawuje nadzór nad jedną
z największych powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w skali kraju tj. 38 254,27 ha. Za jego przyczyną została zlecona i przygotowana dokumentacja
uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie mu podległym, dla wszystkich obszarów
leśnych, których właścicielami są osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. Zaznaczono również
dużą skuteczność Starosty w pozyskiwaniu środków dotacji z budżetu państwa na
odnowienia drzewostanów, które uległy zniszczeniom w wyniku klęsk żywiołowych.
02:36
Radny Julian Stopka poprosił Dyrektora szpitala o przedstawienie sytuacji covidowej
w nowotarskim szpitalu.
02:38
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba poinformował, że
Wojewoda zorganizował telekonferencję z Dyrektorami powiatowych szpitali, osobno
z Dyrektorami wojewódzkich szpitali i osobno z Dyrektorami szpitali krakowskich. Tematem
tych konferencji było to jak rozwiązać problemy hospitalizacji pacjentów covidowych, ale
także jak rozwiązać problemy związane z ograniczeniem dostępności innych usług
medycznych dla pacjentów. Ustalono, iż w pierwszej kolejności oddział covidowy zostanie
utworzony w szpitalu z Zakopanem oraz w szpitalu w Myślenicach. Jeżeli w dalszej
kolejności ta ilość łóżek nie będzie wystarczająca, to zostanie uruchomiony szpital w Suchej
Beskidzkiej, a jeżeli to jeszcze będzie mało, szpital w Nowym Targu zostanie włączony do
hospitalizacji pacjentów covidowych. Szpital w Nowym Targu to szpital specjalistyczny
z neurochirurgią, neurologią, czy kardiologią i ma charakter o zasięgu ponad powiatowym.
Pacjenci wymagający specjalistycznej hospitalizacji będą mieli zapewniony dostęp
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w szpitalu w Nowym Targu. Natomiast tam gdzie szpitale mają w swojej strukturze oddziały
internistyczne, czy inne oddziały na których bazie można utworzyć łóżka covidowe
w pierwszej kolejności przystąpią do hospitalizacji pacjentów z covid -19. W tym momencie
w Zakopanem jest 15 łóżek covidowych i są wszystkie zajęte. Szpital w Myślenicach
w całości funkcjonuje jako oddział Covidowy i jest już prawie pełny. Dyrektor na ten
moment nie wie jaka jest sytuacja w szpitalu w Suchej Beskidzkiej. Od poniedziałku w
szpitalu w Zakopanem utworzone zostaną kolejne 15 łóżek więc chwilo pacjenci
zdiagnozowani, będą przewożeni właśnie tam. Jednak pacjentów z Covid – 19 przybywa i są
obawy że trzeba będzie uruchomić oddział covidowy w szpitalu w Nowym Targu.
Generalnie oddziały zabiegowe poza neurologią, psychiatrią mają obłożenie w granicach 95%
- 100%. Jest dużo pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji. Jeżeli trzeba
będzie uruchamiać oddział covidowy, to łóżka oddziału internistycznego będą zmniejszane.
Wiosną w szpitalu nie działała pediatria i można było personel z tego oddziału zaangażować
na oddział covidowy. W tym momencie na pediatrii jest duże oblężenie. Równolegle
z covidem występuje inny wirus, który powoduje u dzieci trudności w oddychaniu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do
końca sesji i o godz. 15:46 zamknął XXXV sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz
/protokół podpisany elektronicznie/
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