PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 27 MARCA 2014 ROKU
Z XL SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TARGU
Przed rozpoczęciem XL Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego zgromadzeni na sali obrad
odmówili modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca
Rady Maria Ligęza.
Lista obecności Radnych obecnych na XL posiedzeniu Rady Powiatu Nowotarskiego
stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
Ad. 1 Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak o godzinie 1300 otworzył
XL sesję IV Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał wszystkich przybyłych gości,
dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, komendantów służb mundurowych oraz
naczelników i kierowników Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Jan Krzak stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
29 osób stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
13.10
–
obecny
Radny
Jan
Kuczkowicz
i Urzędujący członek Zarządu Bogusław Waksmundzki
(27 Radnych).
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Jan Krzak zapytał, czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów na
dzisiejszą sesję?
nikt się nie zgłasza, wszyscy Radni otrzymali materiały.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Krzak zaproponował zmianę w porządku obrad
polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały. Mianowicie: Podjęcie
Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie akceptacji działań Zarządu Powiatu
mających na celu utworzenie Oddziału Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym
Targu.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poddał pod głosowanie proponowaną autopoprawkę:
27 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Autopoprawka została przyjęta (przy 27 głosach „za”).
Przedmiotowy projekt uchwały będzie umieszczony w punkcie 9 porządku obrad
XXXIX sesji RPN.
Zatem kolejne punkty porządku obrad zostaną przesunięte o 1 do tyłu.
Ostateczny dzienny porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
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6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr
270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Jacka Sikorskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie akceptacji działań
Zarządu Powiatu mających na celu utworzenie Oddziału Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Nowym Targu.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2013.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy
Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2014.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok.
13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu za rok 2013.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
za rok 2013.
16. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy i efekty
podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2013.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poinformował, iż nikt z Radnych przed rozpoczęciem sesji
nie zgłosił pisemnych uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Krzak poddał pod głosowanie protokół z XXXIX sesji
Rady Powiatu Nowotarskiego IV kadencji:
27 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 27 głosach „za”).
13.14 obecny Wicestarosta Maciej Jachymiak (28 radnych).
Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Starosta Krzysztof Faber (stanowi załącznik nr 2).
Przewodniczący Rady Jan Krzak zapytał Radnych, czy mają pytania do sprawozdania.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ligęza poprosiła, aby omówić szczegółowo temat
związany z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w Nowym Targu.
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że stawki za parkowanie ustala Urząd Miasta
Nowego Targu. Strefa ta będzie obejmowała również drogi powiatowe Dyrektor PZD
w imieniu Zarządu Powiatu prowadzi rozmowy z Urzędem Miasta w zakresie rozwiązań,
które są konieczne żeby strefa parkowania została wprowadzona.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria zapytała, do czyjego budżetu będą wpływać środki za
parkowanie?
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Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że środki pobierane z dróg powiatowych będą
trafiały do budżetu Powiatu. Obecnie w tym zakresie również trwają rozmowy.
13.25 – obecny Radny Mirosław Kaczmarczyk (29 radnych).
Radny Antoni Rapacz zapytał odnośnie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Radny
zapytał, kto przekazał 1 mln zł Marszałek Województwa Małopolskiego, czy Wojewoda
Małopolski?
Starosta Krzysztof Faber powiedział, ze wyjaśni temat w wprowadzonym punkcie do
dzisiejszego porządku obrad tj. pkt 9 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego
w sprawie akceptacji działań Zarządu Powiatu mających na celu utworzenie Oddziału
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Targu.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania.
Radny Władysław Tylka zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 3.
Radny Leszek Wołek zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 4.
Radna Józefa Guziak zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 5.
Radny Marek Szarawarski zgłoszona interpelacja stanowi załącznik nr 6.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ligęza zapytała, czy istnieje szansa aby przenieść
z Czarnego Dunajca do Nowego Targu siedzibę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa?
Ad. 6 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr
270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Projekt Uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Katarzyna Machaj.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski w imieniu Komisji wyraził
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 Jan Krzak z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie
projekt uchwały:
29 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 29 głosach „za”).
(Uchwała Nr 295/XL/2014 stanowi załącznik nr 7).
Ad. 7 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.
Projekt Uchwały przedstawiła Kierownik Biuro Rozwoju i Promocji Ewa Miśkowiec.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Szarawarski w imieniu Komisji wyraził
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 Jan Krzak z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie
projekt uchwały:
29 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 29 głosach „za”).
(Uchwała Nr 296/XL/2014 stanowi załącznik nr 8).
Ad. 8 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Jacka Sikorskiego.
Projekt Uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych Wojciech Krauzowicz.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poprosił Przewodniczącego merytorycznej Komisji
o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska Kazimierz Bielak poinformował, iż Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Komisja Infrastruktury uznały wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa za bezzasadne.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Jan Krzak z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie
projekt uchwały:
29 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 29 głosach „za”).
(Uchwała Nr 297/XL/2014 stanowi załącznik nr 9).
Ad. 9 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie akceptacji działań
Zarządu Powiatu mających na celu utworzenie Oddziału Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Targu.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Krzysztof Faber i wyjaśnił, iż rozmowy w zakresie
utworzenia fili MORD-u toczyły się od listopada 2013 roku. Początkowo był problem ze
znalezieniem miejsca na ten ośrodek, a gdy już znaleziono miejsce to rozpoczęto rozmowy
dotyczące zasad finansowania. Zarząd Powiatu sprawnie porozumiał się z MORD-em.
Głównym ciężarem zakresu utworzenia tego ośrodka tkwił po stronie Zarządu Województwa
Małopolskiego oraz Sejmiku, gdyż taki ośrodek może funkcjonować wówczas gdy Sejmik
Województwa Małopolskiego wyrazi zgodę. A żeby to zrobił musi ktoś wnieść pod obrady,
a władnym wniesienia tego typu uchwały jest Zarząd Województwa. Ostatnim okresie Zarząd
Województwa podjął uchwałę w sprawie powstania filii MORD-u w Nowym Targu i w dniu
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31 marca br. ma debatować nad tematem Sejmik Województwa. Międzyczasie Zarząd sobie
zażyczył biznes planu oraz porozumienia między Powiatem Nowotarskim a MORD-em
w Nowym Sączu. Zarząd Powiatu uznał, iż jest to sprawa związana z pewnymi wydatkami
Powiatu Nowotarskiego i pewnych działań wymagających akceptacji Rady Powiatu
Nowotarskiego dla działań Zarządu. W związku z tym podejmowana jest dzisiaj
przedmiotowa uchwała. Ponadto Starosta poinformował, że zawarte zostało wstępne
porozumienie, a gdy Sejmik podejmie uchwałę to nastąpi podpisanie szczegółowej umowy.
Następnie Starosta odniósł się do pytania Radnego Antoniego Rapacza, kto przeznaczył 1 mln
zł na utworzenie filii MORD-u w Nowym, Targu i powiedział, że są to środki, które MORD
w Nowym Sączu przeznaczył na uruchomienie ośrodka w Nowym Targu. Zostaną przekazane
343 tyś zł na wykonanie placu i 50 tyś zł i 30 tyś na wykonanie sieci teleinformatycznej
w budynku i klimatyzacji serwerowni. Natomiast 550 tyś zł będzie przeznaczone na
wyposażenie ośrodka. Powiat Nowotarski na podstawie porozumienia udostępnia budynek
i plac w dzierżawę za przysłowiową złotówkę na 15 lat. Ośrodek będzie się znajdował na
terenie Zespołu Szkół Technicznych i jest w trwałym zarządzie u Dyrektora szkoły dlatego
też szczegółowa umowa będzie podpisywana za zgodą Zarządu Powiatu z Dyrektorem
szkoły.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych czy
zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
Radny Antoni Rapacz zapytał, gdzie trafią pieniądze za egzaminy, do budżetu
Województwa, czy do budżetu Powiatu?
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że każdy MORD funkcjonuje na zasadach spółki,
czyli ośrodek musi się sam zbilansować i opłaty egzaminacyjne są przeznaczone na
utrzymanie ośrodka.
Przewodniczący Rady Jan Krzak po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
29 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 29 głosach „za”).
(Uchwała Nr 298/XL/2014 stanowi załącznik nr 10 ).
Ad. 10 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2013.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Krzak. Następnie otworzył dyskusję
oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
13.57 – nieobecny Starosta Krzysztof faber (28 radnych).
Przewodniczący Rady Jan Krzak po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
28 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 28 głosach „za”).
(Uchwała Nr 299/XL/2014 stanowi załącznik nr 11 ).
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Ad. 11 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów
pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2014.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Jan Krzak. Następnie otworzył dyskusję
oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały?
- brak uwag.
Przewodniczący Rady Jan Krzak po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
28 - za
0 - przeciw
0 - wstrzymało się
Uchwała została podjęta (przy 28 głosach „za”).
(Uchwała Nr 230/XL/2014 stanowi załącznik nr 12 ).
Ad. 12 Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Jan Krzak (sprawozdanie stanowi załącznik
nr 13).
Następnie otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych czy zgłaszają
pytania do sprawozdania?
- brak uwag.
14.02 - obecny Starosta Krzysztof faber (29 radnych).
Ad. 13 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu.
Ad. 14 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu za rok 2013.
Ocenę oraz Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Aneta Wójcik (ocena oraz sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym w teczce
0641.8.2014).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają pytania do sprawozdania i oceny?
Radna Iwona Kosakowska zapytała, ile jest pracowników w PCPR? i ile jest rodzin, które
trzeba kontrolować?
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik odpowiedziała, że obecnie jest 14 pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę. Są pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i są to
lekarze i kadra nie zbędna do orzekania w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Następnie Dyrektor PCPR odniosła się do pracowników, którzy pracują bezpośrednio w tzw.
środowisku czyli w rodzinach zastępczych. Ustawa o pieczy nakłada zatrudnienie tzw.
koordynatorów. Na szczeblu gminy jest to asystent. Na szczeblu powiatowym jest to
koordynator. Asystent procuje z rodziną biologiczną. Koordynator pracuje z rodziną zastępczą.
Zgodnie z ustawą jeden koordynator nie może mieć pod swoją opieką więcej niż 30 rodzin
zastępczych ale to dopiero od przyszłego roku ten zapis wchodzi w życie.
Radna Iwona Kosakowska zapytała, kto kontroluje takich koordynatorów?
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik odpowiedziała, że koordynator kontrolowany jest przez
organizatora pieczy zastępczej, czyli PCPR.
Radna Iwona Kosakowska zapytała, na jakiej podstawie PCPR ocenia sytuacje, która panuje
w rodzinie zastępczej? czy z dokumentów, które szkoła wysyła? czy odbywają się wizyty
w domu rodziny zastępczej? jak tak, to jak ta wizyta wygląda?
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik odpowiedziała, że odbywają się wizyty w domu rodziny
zastępczej. Następnie Dyrektor PCPR odniosła się do ostatnich wydarzeń, które miały
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miejsce na terenie Powiatu Nowotarskiego Mianowicie było to rozwiązanie rodziny
niezawodowej. Powołanie oraz rozwiązanie rodziny zastępczej może dokonać Sąd. W tym
przypadku również Sąd rozwiązał tą rodzinę. Tą rodzinę odwiedzał koordynator w domu
i rozmawiał z dziećmi. Oprócz koordynatora był także psycholog. Nie było żadnych
przesłanek, że w tej rodzinie coś złego się dzieje. W tej rodzinie były dwie dziewczynki, które
chodziły do dwóch różnych szkół. Zarówno jedna, jak i druga szkoła wystawiała pozytywne
opinie dla dziewczynek oraz dla opiekuna. Sytuacja się zmieniła nagle i została wyjawiona
podczas jednej z lekcji. I natychmiast podjęto działania i w żaden sposób nie było tu winy ani
psychologa oraz koordynatora. Ponadto Dyrektor PCPR wyjaśniła, że koordynator pracuje
w systemie zadaniowym, czyli w godzinach po południowych i dopołudniowych i stara się
dotrzeć szkół, do miejsca zamieszkania, do ośrodka zdrowia, a nawet do księdza do
wszystkich tych instytucji, które mogą coś na temat dzieci powiedzieć. Natomiast PCPR nie
może brać odpowiedzialności za to co zawierają opinie ze szkół, lekarzy, czy innych instytucji,
z którymi są związane z dziećmi.
Radna Iwona Kosakowska powiedziała, że nie jest prawdą, że PCPR nic nie wiedziało
o sytuacji tych dziewczynek w tej rodzinie. Rok temu, kiedy te dziewczynki chodziły do
szkoły, w której ona jest Dyrektorem opiekunka tych dzieci chciała zrobić z jednej
z dziewczynek osobę niepełnosprawną i przenieść do innej szkoły i przy tej rozmowie był
psycholog z PCPR. Dziecko przeniesiono do innej szkoły i byłoby już naprawdę źle gdyby
nauczycielka nie udaremniła próbę samobójczą tej dziewczynki, która już wcześniej sama
okaleczała się. Radna poprosiła, aby pracownicy bardziej zwracali uwagę na podłoże
psychologiczne, a nie przekładali wszystko na pieniądze. Bo cała ta sytuacja, o której mowa
wydarzyła się w zeszłym roku w maju i ten sygnał nie został odebrany prawidłowo. Ta
dziewczyna będzie miała w tej chwili problemy psychiczne. Radna wyjaśniła, że dlatego
pytała o ilość pracowników w PCPR, czy jest ich wystarczająco dużo aby sprawować
kontrolę nad dziećmi znajdującymi się w rodzinach zastępczych. Ponadto Radna powiedziała,
że jest wiele rodzin zastępczych m.in. ta o której mowa, które zostały stworzone po to żeby
otrzymywać środki na dziećmi i nie pracować. Na koniec Radna poprosiła aby piecza
zastępcza była kontrolowana i sygnały idące ze szkół były odbierane, bo pani psycholog
z PCPR nie pomogła tej dziewczynce.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik wyjaśniła, że zarówno o dzieciach przebywających
w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych decyduje zawsze opiekun do jakiej
szkoły dziecko ma chodzić. Słusznie Radna zauważyła, że PCPR powinien bardziej
„wchodzić” w głąb rodziny. Następnie Dyrektor PCPR odniosła się do przedmiotowego
sprawozdania i powiedziała, że na tak duże skupisko rodzin zastępczych w powiecie jest
jeden psycholog, który musi także służyć pomocą osobie, która przyjdzie z ulicy i poprosi
o rozmowę. Pani Dyrektor wyjaśniła, że PCPR stara się w miarę swoich sił.
Radna Iwona Kosakowska powiedziała, że Starosta powinien zatrudnić więcej psychologów
aby zapobiegać tragediom dzieci m.in. takim jak ostatnio się wydarzyła.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ligęza zauważyła, że istnieje ogromna dysproporcja
pomiędzy kosztami utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
a wynagrodzeniem przy organizowaniu pieczy zastępczej sprawowanych przez osoby
fizyczne i dlatego brak chętnych do sprawowania opieki.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik powiedziała, że to co Wiceprzewodnicząca Rady zauważyła
jest niezależne od PCPR to wszystko reguluje ustawa. Następnie Dyrektor PCPR powiedziała,
że aspekt ekonomiczny jest ważny ale najważniejszy jest aspekt rodzinny, aspekt dawania
miłości rodzica do dziecka. Dlatego PCPR skierowało apel za pośrednictwem parafii z prośbą
o przyjęcie dzieci.
Radny Jacek Klinowski odniósł się do wypowiedzi Radnej Iwony Kosakowskiej i nawiązał
do rodziny zastępczej w Spytkowicach, która brała pod opiekę dzieci, gdzie nie było miłości
tylko tam chodziło o pieniądze.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik zwróciła uwagę, iż rodziny, które chcą sprawować opiekę
nad dziećmi muszą przejść specjalistyczne szkolenia w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych
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na terenie Krakowa lub Nowego Sącza i nie jest łatwo zostać rodziną zastępczą. Przykład
dwóch rodzin, o których Radni dziś mówili jest krzywdzące dla innych rodzin zastępczych,
które są naprawdę zaangażowane i są oddane przybranym dzieciom od wielu lat. Ponadto
Pani Dyrektor powiedziała, że rodzina zastępcza niezawodowa dzieci niespokrewnionych
dostaje miesięcznie na jedno dziecko 1000zł, czy to jest duża pomoc? Wielu z Radnych ma
dzieci i niech oceni, czy to dużo.
Przewodniczący Rady Jan Krzak od godz. 14.50 do godz. 15.15 zarządził przerwę.
Ad. 15 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
za rok 2013.
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek.
sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym w teczce 0641.7.2014).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych, czy
zgłaszają pytania do sprawozdania?
Radny Jacek Klinowski poprosił o rozpoczęcie działań w 2014 roku w zakresie budowy
mostu w Spytkowicach.
Radny Antoni Rapacz podziękował za współpracę w 2013 roku następnie zapytał, ile
zostało oszczędności z zadania pn. zimowe utrzymanie dróg, bo zima w tym roku była
łagodna. A jak są oszczędności to na co PZD przeznaczy?
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ligęza poprosiła, aby PZD wykonało chodnik
w miejscowości Gronków.
Dyrektor P ZD Robert Waniczek odniósł się do budowy mostu w Spytkowicach
i odpowiedział, że PZD jest w trakcie ogłaszania przetargu. Na ten cel pozyskano środki
w ramach usuwania skutków powodzi i w okolicy września lub października most zostanie
wybudowany wraz z dojazdami. Następnie Dyrektor PZD odniósł się do oszczędności
z zimowego utrzymania dróg i powiedział, że w tym zakresie trzeba być ostrożnym żeby
mówić o oszczędnościach, bo rok budżetowy składa się z dwóch części zimy i środki są
potrzebne jeszcze na tą drugą część. Na tą chwilę oszczędności są ale dokładnie zostanie to
wyliczone końcem roku budżetowego.
Radny Józef Szperlak powiedział, że chętnie zobaczyłby oszczędności PZD
zagospodarowane na terenie Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka.
Dyrektor P ZD Robert Waniczek odniósł się do wykonania chodnika w Gronkowie
i odpowiedział, że PZD będzie składać wniosek o zgodę na realizację inwestycji drogowej.
Jeżeli będą środki pozyskane i nie będzie problemów związanych z od wołaniami to
inwestycja będzie wykonana ale nie wiadomo czy będzie to jeszcze w tym roku.
Radny Michał Borzęcki poprosił o pomalowanie barierek na ul. Waksmundzkiej w Nowym
Targu.
Starosta Krzysztof Faber odniósł się do oszczędności z zimowego utrzymania dróg. Budżet
PZD był bardzo skromny i trzeba mieć na uwadze, że jak PZD pozyskuje środki to musi mieć
wkład własny. PZD już część środków już wykorzystało i część Powiat przekazał z wolnych
środków i nie ma co dzielić środków. PZD stosuje zasadę, że 10% lub 20% środków dokłada
do inwestycji, a reszta środków jest pozyskana z zewnątrz. Jeżeli oszczędności są, to są one
już zaplanowane na wkład własny. Końcem roku zawsze się zdarza, że można pozyskać 80%
środków na jakąś inwestycję, bo ktoś nie wykorzystał i trudno jest zignorować taką okazję
więc PZD dokłada swoją część i rozpoczyna jakąś inwestycję drogową. Ponadto Starosta
podziękował Dyrektorowi PZD i pracownikom PZD za operatywność i za zaangażowanie
w pracę.
Radna Józefa Guziak poprosiła Dyrektora PZD o zlikwidowanie ubytków, które pojawiły
się na drodze powiatowej w Klikuszowej.
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Przewodniczący Rady Jan Krzak podziękował za wszystko i życzył dużo zdrowia i sił dla
Dyrektorowa PZD i jego pracownikom do dalszej pracy.
Ad. 16 Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy
i efekty podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku
2013.
Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Sendrowicz.
sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym w teczce 0641. 4.2014).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję oraz zapytał Kluby i indywidualnych Radnych czy
zgłaszają uwagi do sprawozdania?
- pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Krzak podziękował za przedstawienie sprawozdania.
Przewodniczący Rady Jan Krzak oddał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady
Karolowi Skrzypcowi.
Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wiceprzewodniczący Karol Skrzypiec poinformował, iż pięciu Radnych zgłosiło
interpelacje. Trzech Radnych poprosiło odpowiedź na piśmie. Radny Władysław Tylka
w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Szaflary – Ludźmierz w Zaskalu.
Interpelacja Radnego Leszka Wołka i Marii Łojas – Jurkowskiej w sprawie wykonania
pilnych napraw drogowych w Miejscowościach Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna. Kolejna
interpelacja Radnej Józefy Guziak w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
w Klikuszowej. Interpelacja (ponowna) Radnego Marka Szarawarskiego w sprawie
bezpiecznego zejścia z przystanku na „zakopiance” w miejscowości Chabówka.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Radnego Marka Szarawarskiego, czy odpowiedź ma być
na piśmie, czy ma być udzielona ustanie?
Radny Marek Szarawarski odpowiedział, że oczekuje odpowiedzi z GDDKiA.
Wiceprzewodniczący Karol Skrzypiec: interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady w sprawie
przeniesienia siedziby ARiMR z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.
Starosta Krzysztof Faber odnośnie przeniesienia siedziby ARiMR odpowiedział, że ARiMR
ogłosiła przetarg na wynajęcie lokalu w Nowym Targu i szczegółów nie zna. Starosta
zasugerował że może wystąpić i zapytać jakie są powody, dlaczego ARiMR chce się
przenieść do Nowego Targu.
Radny Andrzej Kalata odniósł się do interpelacji Radnego Władysława Tylki w sprawie
chodnika w Zaskalu i zwrócił uwagę, że współpraca Gminy Szaflary a Powiatem
Nowotarskim układa się bardzo dobrze. Radny odniósł się do czasu gdy wykonywano nową
nawierzchnię w Zaskalu i Sołtys wsi – brat Radnego Tylki protestował. Ponadto Radny dodał,
że chodniki będą wykonane w Zaskalu wtedy, gdy Sołtys wsi zbierze podpisy od
mieszkańców zainteresowanych chodnikiem aby droga była szersza
Radny Władysław Tylka powiedział, że interpelacja jest skierowana do Dyrektora PZD,
a brat, który jest Sołtysem działa na linii sołectwo – gmina, a on jako Radny Powiatu
Nowotarskiego działa na linii Powiat. Podpisy mieszkańców są, bo gdyby ich nie było to by
nie wykonano drogi.
Radny Józef Szperlak odniósł się do przeniesienia siedziby ARiMR z Czarnego Dunajca do
Nowego Targu. Radny powiedział, że 70% hodowli bydła z całego Powiatu występuje na
Orawie i rolnicy mają bliżej do Czarnego Dunajca. Przeniesienie siedziby utrudni rolnikom z
zachodniej części Powiatu dostęp do ARIMR.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Ligęza wyjaśniła, że to kierownictwo agencji ogłosiło
przetarg na wynajęcie lokalu w Nowym Targu, do centrum Powiatu Nowotarskiego.
Radny Jacek stopka – Studencki powiedział, że ludzie pracujący w ARiMR nie mają nic do
powiedzenia, gdyż tam rządzi PSL. Pracownikom ARiMR wszystko jedno gdzie będą
pracować. Ponadto Radny powiedział, że agencja w Czarnym Dunajcu obsługuje 5 dużych
9

gmin Spytkowice, Lipnica Wielka, Jabłonka, Czarny Dunajec, Raba Wyżna. Są to Gminy,
w których pogłowie bydła jest największe na Podhalu. Agencja w Czarnym Dunajcu ma
dobrze zorganizowaną infrastrukturę, ludzie są już przyzwyczajeni do tej siedziby. Radny
dodał, że częściej z usług ARiMR korzystają rolnicy z zachodniej części Powiatu. Radny
poinformował, że postara się przygotować procentowy udział korzystania z agencji, co
z obrazuje, że siedziba w centrum Powiatu nie jest sprawiedliwa dla wszystkich rolników.
Wicestarostą Maciej Jachymiak powiedział, że informację co się dzieje w ARiMR jest
udostępniona na stronie internetowej. Następnie powiedział, że agencja nie zajmuje się tylko
bydłem. Ponadto Wicestarosta dodał, że powinna być zasada że instytucje powiatowe
powinny się znajdować w centralnej części Powiatu.
Starosta Krzysztof Faber podkreślił, że ARiMR nie pytało o zadanie i Powiat nie decyduje
w tej sprawie i nie wypowiadał się oficjalnie na ten temat.
Radny Antoni Rapacz odniósł się do Kardiologii Inwazyjnej. W materiałach przeczytał, że
Kardiologia chce wynająć powierzchnię w szpitalu w pawilonie H. Radny powiedział, że taki
oddział jest bardzo potrzebny w szpitalu w Nowym Targu. Radny dodał, że przeraziła cena
za wynajem: 45 zł. Radny poprosił aby zmniejszyć cenę na 30 zł aby dać kardiologii
możliwość rozwoju.
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że wszystkich obowiązuję zasady biznesowe. Firma ta
startuje w przetargu w NFZ. Apteka w szpitalu płaci trzy razy tyle za metr, a szpital ma długi
i musi mieć zapewnione fundusze.
Przewodniczący Rady Jan Krzak przejął prowadzenie obrad.
Ad. 18 Wolne wnioski.
Radny Leszek Wołek zawnioskował aby w kolejnym roku budżetowym zaplanować zakup
dla P. Sz. S. im. Jana Pawła II w Nowym Targu karetki specjalistycznej z napędem na 4 koła.
Radny uzasadnił, że Powiat jest obszerny, 2/3 mieszkańców mieszka w terenach górskich
i niektóre drogi pozostawiają wiele do życzenia i uniemożliwiają dotarcie na czas do
potrzebujących ludzi.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poinformował Radnych, iż na następnej sesji będzie
omawiany temat szpitala. Niewykluczone, że Dyrektor P. Sz.S. tym tematem się już zajmuje.
Urzędujący członek Zarządu Bogusław Waksmundzki poinformował, że Zarząd
Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich ogłosiła konkurs na osobowość ziem górskich,
do którego został zgłoszony Starosta Krzysztof Faber. Urzędujący członek Zarządu poprosił
o poparcie Starosty w głosowaniu internetowym, na stronie internetowej
www.koalicja.zywiec.pl, głosowanie trwa od 31 marca do 8 kwietnia.
Przewodniczący Rady Jan Krzak poinformował, że ze względu na Święta Wielkiejnocne
oraz kanonizację bł. Jana Pawła II, jeżeli nie zaistnieją szczególne okoliczności, to sesji RPN
w miesiącu kwietniu nie będzie. Kolejna sesja jest planowana na maj, która być może
odbędzie się na sali konferencyjnej w szpitalu. Następnie Przewodniczący Rady życzył
Radnym radosnych, dobrych, sympatycznych i optymistycznych Świąt Wielkanocnych.
Przewodniczący Rady Jan Krzak podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do końca
sesji i o godz. 16:32 zamknął XL sesję Rady Powiatu Nowotarskiego.
Nagranie audio XL sesji RPN stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokół sporządziła:
Anna Chełmecka
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