PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 29 LIPCA 2021 ROKU
Z XXXIII SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE ZWIĄZKU EUROREGIONU TATRY W NOWYM TARGU

Przed rozpoczęciem XXXIII 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
XXXIII 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 XXXIII 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.
00:04
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejny punkt związany jest z wręczeniem
medalu pamiątkowego Podhala Pani Marii Sendrowicz oraz podziękowaniem za jej
wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak z przyczyn
osobistych Pani Maria nie mogła przybyć na dzisiejszą sesję.
Ponadto wprowadził kolejną zmianę w porządku obrad polegającą na zmianie kolejności
punktów. Punkt 12 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. Do punktu 7 i punktu 13 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego do punktu 8
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. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie Rezolucji w sprawie ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej
patronką Powiatu Nowotarskiego.
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7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

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 Rezolucji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu
zapewnienie jednolitych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
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 7/II/2018 Rady
Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących 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 rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr 256/XXIX/2021 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad
udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr
218/XXIV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie
wysokości opłat w 2021 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr
129/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
powierzenia przez Powiatu Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu
dróg publicznych.
Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2020 roku.
Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2020 roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG
na terenie powiatu.
Transgraniczne Centrum Edukacji - wymiana doświadczeń miedzy samorządami Polski
i Słowacji.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
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00:05
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 XXXII sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
28 – za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 28 głosach „za” ).
00:08
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?
00:15
Radny Marek Szarawarski skierował dwa pytania, które poprosił aby były uznane jako
interpelacje. Pierwsze pytanie dotyczy budowy chodnika przy L.O. w Rabce – Zdrój. Drugie
pytanie dotyczyło Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego w Rabce – Zdroju
Sp. z o.o. ( Interpelacje stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu).
00:18
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że Marszałek przekazał 130 tyś zł, a z Ministerstwa
Powiat nic nie otrzymał. Koszt budowy boiska wynosi około 1 mln zł, w związku z tym
Powiat wycofuje się z tego zdania, gdyż nie stać nas na pokrycie kosztów tej inwestycji. Są
inne priorytety, a Liceum posiada salę gimnastyczną, a obok szkoły jest kompleks sportowy.
Kolejnym argumentem, aby w tym momencie nie realizować tego zadania jest spadająca
liczba oddziałów w tej szkole.
Kosztorys dwa lata temu wynosił 700 tyś zł w tym momencie jest to około 1 mln zł.
Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z zapytaniem czy Powiat chce przejąć –
odkupić Ośrodek. Zarząd jest zainteresowany przejęciem z uwagi na potrzeby mieszkańców
Powiatu z zakresu rehabilitacji przy P. Sz. S. W tym momencie trwają rozmowy. Jeżeli będą
konkretne decyzję Rada Powiatu zostanie o tym poinformowana.
00:24
Radny Adam Gracz odniósł się do kontroli Bip- ów dla jednostek organizacyjnych Powiatu.
Jednym z zaleceń było umieszczenie informacji na stronach jednostek, do kiedy zostanie to
doprowadzone do całkowitej zgodności z ustawą. Większość informacji została już
opublikowana, jednak zgodnie z ustawą każda informacja powinna zawierać metrykę kiedy
i kto ją wprowadził. Opublikowane informacje nie posiadają wspomnianych metryk.
00:25
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że zgodnie z ustawą za BIP- y jednostek
odpowiadają ich kierownicy. Jeżeli są braki na stronach, to proszę zgłaszać, Powiat będzie
monitował o publikacje informacji.
00:26
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do szczepień i zapytał, czy uczniowie którzy się
nie zaszczepią będą mieli problemy z zaliczeniem praktyk? Czy było to konsultowane z
Zarządem ?
00:27
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Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że Zarząd w tym temacie nic o tym nie wie. W
sieci krążą różne informacje i różne modele stosowana w innych krajach. Jednak w Polsce
żaden model nie został w tym momencie zastosowany a jeżeli zostanie, to będą to przepisy
wprowadzane odgórnie, nie na poziomie Powiatu.
00:32
Ad 6. Podjęcie Rezolucji w sprawie ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej
patronką Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Rezolucji przedstawił Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber poinformował, iż dwa
lata temu pojawił się pomysł, aby uczcić 30 lecie samorządu poprzez zorganizowanie
uroczystej sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w Ludźmierzu, z udziałem gminnych
samorządów z terenu Powiatu Nowotarskiego oraz ustanowienie Matki Bożej Ludźmierskiej
Królowej patronką Powiatu Nowotarskiego. Niestety z uwagi na ogłoszenie pandemii
przedsięwzięcie to nie doszło do skutku. Przedmiotowa rezolucja po podjęciu przez Radę
Powiatu Nowotarskiego zostanie skierowana do Metropolity Krakowskiego, a dalej do
Watykanu do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu. Po uzyskaniu
akceptacji Metropolita Krakowski ustanowi Matkę Bożą Ludźmierską patronką Powiatu
Nowotarskiego.
Następnie Starosta przedstawił uzasadnienie do rezolucji, które stanowi załącznik do
przedmiotowej rezolucji.
00:41
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?
Radny Julian Stopka: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w pełni akceptuje treść tej
rezolucji i wyraża pełną aprobatę. Słowo uznania należą się dla autora tego uzasadnienia.
W tym uzasadnieniu zawarte zostały wszystkie istotne kwestię związane z wydarzeniami
historycznymi i z aktem nadania.
00:43
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt rezolucji:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Rezolucja została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Rezolucja Nr 11/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 5.
Ks. kan. mgr Jerzy Filek Proboszcz, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej
podziękował za przyjęcie przedmiotowej rezolucji. Po ustanowieniu Matki Bożej patronką
Powiatu Nowotarskiego należy wybrać dzień w którym będzie się ten moment świętowało i
najlepszym dniem będzie dzień 7 czerwca. W tym właśnie w dniu w 1997 roku Jana Paweł II
odwiedził sanktuarium w Ludźmierzu. Jeżeli sprawy pójdą dobrze to właśnie w przyszłym
roku początkiem czerwca będzie można uroczyście ten patronat nadać przez odczytanie
odpowiedniego dokumentu w obecności Metropolity Krakowskiego.
00:52
Ad 5. Interpelacje i zapytania.
Radna Grażyna Tylka złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 6
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 7.
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00:57
Ad 7. 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.
01:11
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.
14:13 – nieobecny Radny Jan Kuczkowicz
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”) .
Uchwała Nr 283/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 8.
01:13
Ad 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
Projekt Uchwały przedstawiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały.
01:16
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 284/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 9.
01:17
Ad 9. Podjęcie Rezolucji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu
zapewnienie jednolitych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Projekt Rezolucji przedstawił Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz.
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01:19
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.
01:20
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu rezolucji?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt rezolucji:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Rezolucja została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Rezolucja Nr 12/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 10.
01:22
Ad 10. 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.
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.
01:00
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
01:23
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
1- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Uchwała Nr 285/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 11.
01:26
Ad 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie Uchwały Nr 7/II/2018
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczących Komisji Rady 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.
01:27
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
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01:27
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
26- za
0- przeciw
2- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się”).
Uchwała Nr 286/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 11.
01:29
Ad. 12. 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.
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.
01:30
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
26- za
0- przeciw
2- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”, „wstrzymujących się”).
Uchwała Nr 287/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 11.
01:32
Ad 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
01:36
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.
Radny Adam Gracz pozytywnie skomentował przedmiotową uchwałę.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
27- za
1- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”, 1 „przeciw”).
Uchwała Nr 288/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 12.
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01:39
Ad. 14 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Pani Marta Skawska.
01:40
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Pani Maria Domagała przedstawiła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
01:41
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
Radny Stanisław Waksmundzki zapytał, czy stać Powiat Nowotarski na podwyżki w tym
momencie? Bo na remont boiska nie ma pieniędzy.
01:42
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że nie stać nas, ale z drugiej strony chętnych na
dyrektorowanie jest coraz mniej, z uwagi na marne wynagrodzenie w oświacie. Praca
Dyrektora to praca 24/h, a nie było podwyżki 3 lata więc, trzeba będzie wyrównać
wynagrodzenia.
01:43
Radny Krzysztof Kuranda powiedział, że 500 zł to jest minimum jakie Dyrektor powinien
dostać, bo ma dużą odpowiedzialność.
01:44
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
27- za
0- przeciw
1- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Uchwała Nr 289/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 13.
01:45
Ad. 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr 256/XXIX/2021 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad
udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 290/XXXIII/2021.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Pani Marta Skawska.
01:47
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Pani 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.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
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26- za
0- przeciw
2- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 26 głosach „za”).
Uchwała Nr 290/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 14.
01:49
Ad 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr
218/XXIV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie
wysokości opłat w 2021 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Jan Gabor- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
01:51
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.
01:51
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 290/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 15.
01:53
Ad 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr
129/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
powierzenia przez Powiatu Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu
dróg publicznych.
Projekt Uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Moskalik.
01:56
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 po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały:
28- za
0- przeciw
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0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta (przy 28 głosach „za”).
Uchwała Nr 292/XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 16.
14:57 - 15:15 Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz ogłosił 15 min. przerwy.
02:18
Ad 18. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez
Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
w 2020 roku.
Informację przedstawił Za- ca Komendanta Powiatowej Policji w Nowym Targu Pan Piotr
Dara.
02:38
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował za przedstawienie informacji i otworzył
pytania do sprawozdania.
Radna Grażyna Tylka odniosła się do skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym
Targu i zapytała: czy Pan uważa że jest tam odpowiednia ilość znaków? czy uważa Pan czy
jest tam bezpieczny zjazd z ul. Św. Anny? czy jest możliwość poprawy bezpieczeństwa na
tym skrzyżowaniu?
Z-ca Komendanta KPP Piotr Dara wyjaśnił, że usytuowanie skrzyżowania wskazuje że nie
jest tam bezpiecznie dla włączających się do ruchu. Poprawić bezpieczeństwo można poprzez
poszerzenie tego zjazdu oraz zmienić organizację ruchu, tylko to się będzie odbywać „coś
kosztem czegoś”. Służby w Wydziału Drogowego zostaną na to skrzyżowanie skierowane, a
następnie z zarządcą drogi (ul. Grel) czyli z Urzędem Miasta podejmą próby poprawy
zagrożenia, sama zmiana oznakowania jej nie zniweluje.
02:41
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak poruszyła kwestię korków w miejscowości
Lasek i Klikuszowa głównie w weekendy. Turyści kierując się GPS –em jadą przez te
miejscowości tworząc korki, które uniemożliwiają mieszkańcom normalne funkcjonowanie.
Światła w Klikuszowej są za krótko ustawione i mieszkańcy nie mają możliwości przejazdu.
W weekendy powinien stać na skrzyżowaniu patrol policji i kierować ruchem może to
przyspieszyłoby rozładowanie korków.
Z-ca Komendanta KPP Piotr Dara powiedział, że sprawa jest znana i cały czas są
podejmowane próby ustawienia tej sygnalizacji tak, aby szybko rozładować korek na
„Zakopiance” i jednocześnie umożliwić sprawne poruszanie się od strony Lasku. Na tym
skrzyżowaniu Policja często jest i podejmują ręczną regulację ruchu. Jeżeli chodzi o GPS to
ona kieruje kierowców na trasę o mniejszym natężeniu ruchu i Policja nie ma na to wpływu.
02:45
Radny Stanisław Waksmundzki powiedział, że na moście w Dębnie też jest problem. Są
duże korki w weekendy, a wtedy jeżdżą tylko samochody do 3.5 tony i autobusy. Należałoby
zorganizować spotkanie z zarządcą drogi, aby wyłączyć światła na weekendy i rozłożyć te
„pachołki” aby przejazd był w obydwie strony. Przy tym natężeniu ruchu turystycznym
i rowerowym na tym moście są bardzo duże korki i jest to uciążliwe.
Z-ca Komendanta KPP Piotr Dara powiedział, że raczej nie jest możliwe aby wyłączać
światła i puszczać ruch w obie strony, przy parametrach technicznych tego mostu, ale
porozmawia z wykonawcą czy jest to możliwe.
02:49
Ad. 19. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
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przeciwpożarowej w 2020 roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG
na terenie powiatu.
Informację przedstawił Pan Piotr Domalewski – Za ca Komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej.
03:11
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował za przedstawienie informacji i otworzył
pytania do sprawozdania.
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak zapytała, czy OSP mogą liczyć na wsparcie
finansowe powiatowej komendy przy zakupie samochodów bojowych? Chodzi o OSP
w miejscowości Trute.
03:12
Za ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Piotr Domalewski odpowiedział, że
każda jednostka powinna zgłosić zapotrzebowanie na samochód i mogą
uzyskać
dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Warunkiem jest przedstawienie planu finansowego zabezpieczenia środków. W większości
przypadków jest tak, że na sesji Rady Gminy muszą być zatwierdzone środki, które Gmina
dołoży do tego samochodu.
03:13
Radny Krzysztof Kuranda odniósł się do fałszywych alarmów w ilości 169 – prawie co
drugi dzień, czy one wiążą się z wyjazdem? I jaka jest procedura weryfikacji, jakie są
konsekwencje takich zgłoszeń?
03:14
Za ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Piotr Domalewski odpowiedział, że
w większości są to alarmy z instalacji wykrywania ognia i dymu, czyli są obiekty które mają
system instalacji przeciwpożarowej. Kiedy w takim obiekcie czujka się włączy i sygnał dotrze
do jednostki to samochody trzeba wysłać. Nie można zignorować takich sygnałów. Nie jest to
karane, gdyż założenie takiej instalacji to wymóg nałożony na właścicieli pensjonatów
i sklepów o dużej powierzchni handlowej. Jest wewnętrzna procedura, która mówi że jeżeli
dwa razy w tygodniu włączy się czujka w danym obiekcie, to wysyłana jest kontrola.
Pozostałe alarmy są to alarmy tzw. w dobrej wierze, czyli ktoś coś zgłosi, ale po przyjeździe
okazuje się że nie wymaga interwencji straży pożarnej. Jeżeli alarm jest czysto złośliwy
wówczas sprawa jest zgłaszana na policje.
03:16
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do dofinansowania samochodów dla OSP
i powiedział, że Komenda Powiatowa Straży Pożarnej czasem przekazuje nieodpłatnie
samochody dla OSP i z tego co mu wiadomo teraz są dwa samochody do przekazania.
03:17
Za ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Piotr Domalewski odpowiedział, że jeżeli
Komenda ma do przekazania samochód, to ostateczną decyzję podejmuje Wojewódzka
Komenda, ale z reguły samochód trafia do jednostki na terenie Powiatu Nowotarskiego.
03:18
Ad. 20. Transgraniczne Centrum Edukacji - wymiana doświadczeń miedzy
samorządami Polski i Słowacji.
Informację na temat pozyskiwania środków oraz współpracy z samorządami i przedstawił
Pan Michał Stawarski- Dyrektor Biura Związku Euroregionu Tatry.
03:23
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Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Jana Komorka
o prowadzenie poniższego punktu.
Ad 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek: 2 interpelacje Radnego Marka Szarawarskiego
w sprawie remontu boiska przy L.O. w Rabce – Zdrój oraz Śląskiego Ośrodka
Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego w Rabce - Zdrój, kolejną interpelację złożyła
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak w sprawie budowy chodnika w m miejscowości
Pyzówka. Radna Grażyna Tylka złożyła interpelację w sprawie przebudowy chodnika ul. Grel
i św. Anny w Nowym Targu.
03:27
Starosta Krzysztof Faber odniósł się do przebudowy skrzyżowania ul. Św. Anny
z ul. Grel i zaproponował aby zorganizować spotkanie z Burmistrzem Miasta Nowego Targu,
z PZD oraz z Radnymi z terenu Nowego Targu, aby ustalić w jaki sposób poprawić
bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu i zapewnił że osobiście zorganizuje to spotkanie.
03:28
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik powiedział, że niedawno Wójt Gminy Nowy Targ
zadeklarował współfinansowanie wykonanie chodnika w Pyzówce w przyszłym roku.
W związku z tym w budżecie powiatu na kolejne lata trzeba zabezpieczyć środki na to
zadanie.
Przewodniczący rady Tadeusz Rafacz przejął prowadzenie obrad.
03:29
Punkt 22. Wolne wnioski.
Radny Adam Jurek odniósł się do spotkań z Burmistrzem Nowego Targu w sprawie
wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, było również spotkanie w sprawie
omawianego skrzyżowania i nie było chęci współpracy ze strony Burmistrza.
03:33
Radna Grażyna Tylka powiedziała, że brak współpracy nie oznacza, że mieszkańcy mają z
tego powodu cierpieć. Skrzyżowanie jest niebezpiecznie i trzeba je poprawić.
03:36
Radny Stanisław Waksmundzki poruszył kwestię wykonania chodnika na ul.
Waksmundzkiej w Nowym Targu – pomimo monitowania chodnika nadal nie ma.
03:39
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że wszystkie samorządy i mieszkańcy chcą chodniki,
tylko nikt nie chce partycypować w kosztach.
03:41
Radny Adam Gracz odniósł się funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu, ciężko
się dodzwonić i bardzo dużo formalności, wnioski trudno dostępne. Osobiście słyszał
rozmowę swojego znajomego z pracownikiem Starostwa, który mówił że najpierw musi
pobrać wniosek z Internetu i powypełnianiu przyjechać do urzędu, złożyć na dzienniku
podawczym. Następnie musi przyjechać jeszcze raz, tym razem do paczkomatu pod urząd,
żeby odebrać ten dowód. Radny zasugerował, że powinien być elektroniczny dziennik
urzędowy. Wtedy klient może załatwić wszystko elektronicznie i raz tylko by przyjechał, aby
odebrać dowód rejestracyjny z paczkomatu.
03:44
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że pracownicy cały czas pracują i trudno bez przerwy
odbierać telefony. Klient, aby odebrać dowód rejestracyjny, może umówić się na godzinę
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i przyjść do urzędu i odebrać. Wniosek może wysłać epuapem, a odbiór dowodu zajmuję
chwilkę.
03:47
Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych Radosław Jastrzębski dodał, że
wszystkie wnioski można wysłać epuapem. Mailem nie można z uwagi na dużą ilość
wiadomości wpływających do Starostwa i nie ma gwarancji, że pismo bądź wniosek trafi tam
gdzie powinien, może także trafić do spamu. Procedury są też opisane, z których wynika że
nie wszystko można wysyłać mailem. Wyjątkami są skargi oraz dostęp do informacji
publicznej. Ustawa w tych przypadkach zezwala na wykorzystanie maila. Jeżeli są
zastrzeżenia do pracy w urzędzie to należy go zgłosić i sprawdzić gdzie ten problem jest.
Jednak fakt jest taki, że to nie pracownicy tworzą procedury i to nie jest ich wina, że
procedur jest tak dużo, pracownicy jedynie je realizują.
03:49
Radny Jan Komorek odniósł się do Mostu na Hubie na drodze wojewódzkiej, gdzie
zwężony jest most i zamontowano światła i ruch jest wahadłowy. Cały czas tworzą się korki.
Druga rzecz to jeżdżący rowerzyści wokół Jeziora Czorsztyńskiego wyjeżdżają od strony
Frydmana na ten most i muszą 300m jechać tą drogą i bardzo ryzykują swoje
bezpieczeństwo. Należy naciskać drogi wojewódzkie aby szybko kończyli remont tego mostu
i drogi.
03:51
Starosta Krzysztof Faber powiedział, że jest teraz po przetargu i most będzie budowany.
Pomysł Radnego Stanisława Waksmundzkiego aby dopuścić dwustronny ruch samochodów
osobowych jest nie możliwy, bo jest ekspertyza stanu technicznego mostu, która na to nie
pozwoli.
03:52
Radny Stanisław Waksmundzki powiedział, że zarządca mógłby wykonać szersze pobocze
i niewielkim kosztem zrobi się bezpiecznie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do
końca sesji i o godz. 16:55 zamknął XXXIII sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Tadeusz Rafacz
/protokół podpisany elektronicznie/
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