PROTOKÓŁ
SPISANY DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU
Z XXX SESJI RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
W TRYBIE ZDALNYM

00:01
Przed rozpoczęciem XXX Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego Radni odmówili modlitwę za
Ojczyznę ks. Piotra Skargi, którą poprowadziła Wiceprzewodnicząca Józefa Guziak.
00:02
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz otworzył XXX sesję VI
Kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego i powitał przedstawicieli władz rządowych,
samorządowych i administracji, przybyłych gości oraz Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał listę obecności radnych i stwierdził, że aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 29 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
29 osób stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Radnych obecnych na XXX posiedzeniu Rady Powiatu
Nowotarskiego stanowi integralną część protokołu (stanowi załącznik nr 1).
00:05
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz zapytał, czy ktoś z Radnych nie otrzymał materiałów
na dzisiejszą sesję?
- brak uwag, wszyscy Radni otrzymali materiały.
Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych ma uwagi do porządku obrad?
- brak uwag.
Ostateczny porządek obrad brzmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025.”
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 130/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadań
z zakresu dróg publicznych.
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 Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu
dróg publicznych.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu
Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
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10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu za 2020 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w
Zaskalu za 2020 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w RabceZdroju za 2020 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „
Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdroju za 2020 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2020 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
00:06
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego VI kadencji.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poinformował, iż nikt z Radnych przed rozpoczęciem
sesji nie zgłosił pisemnych uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXIX sesji Rady
Powiatu Nowotarskiego VI kadencji:
29 – za
0 – przeciw
0 – wstrzymał się
Protokół został przyjęty (przy 29 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 któryś z radnych ma pytania do
sprawozdania?
00:12
Radny Grażyna Tylka odniosła się do posiedzenia Zarządu w dniu 30.03.2021 r. pkt 7
dotyczący zasad pokrywania kosztów rehabilitacji uczestnika.
Radna zapytała, czy uczestnik terapii rehabilitacyjnej jest z Nowego Sącza?
Starosta Krzysztof Faber odpowiedział, że jest zawarte porozumienie z Powiatem
Nowosądeckim więc jest uczestnik z Powiatu Nowosądeckiego, który korzysta z terapii
zajęciowej w Szczawnicy. Powiaty dopłacają 10% do terapii na zasadzie podpisanego
porozumienia. Powiat Tatrzański również ma podpisane porozumienie z Powiatem
Nowotarskim.
Radny Grażyna Tylka odniosła się do posiedzenia Zarządu w dniu 30.03.2021 r. pkt 3
dotyczący zaopiniowania aneksu nr 9 Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa Medycznego.
Radna poprosiła o rozszerzenie tematu.
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że za ratownictwo odpowiedzialni są wojewodowie i
zarząd opiniuje każdą zmianę w systemie. Opiniowanie jest wymogiem formalnym. Ostatnia
opinia dotyczyła uruchomienia nowej karetki.
00:18
Radny Adam Gracz odniósł się do ogłoszonego konkursu na Dyrektora Teatru Lalek
„Rabcio”. Radny zapytał, czy kończy się kadencja dotychczasowego Dyrektora? czy
kadencja w Muzeum jest powiązana z kadencją w Teatrze w związku z pełnieniem tych
dwóch funkcji przez Pana Wójciaka?
Starosta Krzysztof Faber wyjaśnił, że obie jednostki są to jednostki kultury, ale nie są
powiązane. W przyszłym roku, w sierpniu kończy się kadencja obecnego Dyrektora Teatru,
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który nie będzie już kandydował. Są dwie możliwości naboru na stanowisko Dyrektora
Teatru: Zarząd może wskazać kandydata i rozpoczyna się procedura uzgadniania
kandydatury albo Zarząd ogłosi konkurs. W tym przypadku Zarząd postanowił ogłosić
konkurs i rok wcześniej musi się rozpocząć cała procedura.
13:20
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił Dyrektora o udzielenie informacji na temat
sytuacji w szpitalu
13:21
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba poinformował, iż 8387 osób
w tym 85% personelu medycznego w szpitalu jest zaszczepiona. Natomiast 1 050 osób ze
służb mundurowych. Szpital szczepi Pfizerem, Astrą Zenecą, Moderną, a od 5 maja br.
będzie szczepił szczepionką Johnson and Johnson. Obecnie w szpitalu działa punkt szczepień
populacyjno – węzłowy i są dwa zespoły do szczepień. Jeden zespół może zaczepić około
170 osób dziennie. W ramach powszechnego szczepienia zostały uruchomione dwa
dodatkowe zespoły. Jeden z nich będzie szczepił w siedzibie Starostwa. Jeden zespół będzie
mógł szczepić około 1800 osób tygodniowo. Uruchomiono mobilny zespół wyjazdowy, który
do tej pory zaszczepił 42 osoby szczepionką Pfizer, a 143 osoby zostały do tego punktu
zarejestrowane. Na oddziale „covidowym” (w miejscu interny) jest 24 pacjentów i 11 miejsc
jest wolnych (łóżka z terapią tlenową), 6 respiratorów jest zajętych i 6 wolnych. Na drugim
oddziale „covidowym” ( w miejscu Zol-u) jest 18 pacjentów i 12 miejsc wolnych. Tendencja
jest spadkowa może po długim weekendzie majowym będzie możliwość (po uzyskaniu
odpowiednich wskaźników) likwidacji oddziału, który znajduje się w miejsce Zol-u.
13:26
Radny Adam Jurek zapytał, dlaczego wykonanie testu na Covid–19 jest drogie
w nowotarskim szpitalu? W innych miejscach jest taniej.
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba odpowiedział, że cena zależy od
dyrekcji. Są dwa rodzaje testów. Test genetyczny pcr w szpitalu kosztuje 350zł, a na
życzenie zlecającego wykonuje się tłumaczenie w cenie 100zł i jest nim bardzo duże
zainteresowanie. Nie każdy musi robić test genetyczny. Można zrobić antygenowy
i kosztuje poniżej 150zł. Test ten spełnia wymogi prawne ale dokładność jest niższa i ludzie
wyjeżdżający za granice wybierają test droższy, który jest dokładniejszy i jest małe
prawdopodobieństwo fałszywego wyniku. Testowany od razu jest w systemie i nakładana
jest na niego kwarantanna. Tańszy test może mieć fałszywy wynik dodatni i w systemie
pomimo wykonania ponownego testu, droższego nadal jest dodatni i testowany może mieć
problemy z wyjazdem. Testy genetyczne były początkowo droższe bo kosztowały 450 zł ale
obniżono koszt odczynników chemicznych, więc szpital również obniżył cenę testu.
13:32
Radny Stanisław Waksmundzki zapytał, czy tłumaczenia robi szpital? Następnie Radny
odniósł się do tematu szczepień.
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba odpowiedział, że ilość osób
zaszczepionych mogła by być znacznie większa, jednak dostawy szczepionek są
nieregularne. Punkt mobilny został utworzony z mocy prawa. Jest jeden ratownik, który
kwalifikuje pacjenta, szczepi i jest jednocześnie kierowcą. Wynagrodzenie za szczepienia nie
pokrywa kosztów funkcjonowania tego punktu. Natomiast utworzenie dwóch dodatkowych
zespołów szczepień wynikało z decyzji Wojewody.
13:36 - 13:43 przerwa techniczna
00:43
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba kontynuował wypowiedź i
wyjaśnił, że tłumaczenie wyniku badania: jest to badanie tylko wydane w języku angielskim
bądź niemieckim. Treść została konsultowana z tłumaczem przysięgłym. Natomiast osoba,
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która wpisuje wynik badania, wpisuje go albo w języku angielskim albo w języku
niemieckim.
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do listy rezerwowej do szczepienia.
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba wyjaśnił, że fiolka po otwarciu
traci ważność po jednym dniu. Jeżeli jest wolna dawka to osoba z listy rezerwowej jest
wzywana. Dwie przeterminowane dawki zostały zutylizowane na 16000 podanych
szczepionek.
13:48
Radna Grażyna Tylka zapytała, jakie są kryteria rejestracji do szczepień mobilnych?
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba wyjaśnił, że jest brany pod
uwagę wiek i problem z poruszaniem się.
Radna Grażyna Tylka zapytała, jaki jest koszt szczepienia w punkcie mobilnym i czy
pracownicy otrzymują dodatek za szczepienia w punkcie mobilnym?
Dyrektor P.Sz.S. im. Jana Pawła II Pan Marek Wierzba wyjaśnił, że NFZ za
zaszczepionego pacjenta płaci 61zł. Jeżeli chodzi o pracowników to osoby zatrudnione w
szpitalu, pracujące na oddziałach w tym momencie zawieszonych zostały skierowane do
punktu szczepień i dodatek otrzymają. Natomiast pracownicy w punktach populacyjnych
otrzymają wynagrodzenie za określoną ilość szczepień.
00:50
Ad. 5. Interpelacje i zapytania.
Radny Tomasz Rajca złożył interpelacje, która stanowi załącznik nr 3.
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się akcji „Szkoła dla nauczycieli” i zapytał, czy
ktoś posiada jakąś wiedzę, czego nauczyciele się nauczyli? czy nauczyciele musieli brać
udział w szkoleniach obowiązkowo?
00:54
Ad. 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20212025.”
Projekt Uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Aneta
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.
00:57
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 257/XXX/2021 stanowi załącznik nr 5.
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00:58
Ad. 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 130/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadań
z zakresu dróg publicznych.
Projekt Uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 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.
01:00
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 258/XXX/2021 stanowi załącznik nr 6.
01:01
Ad. 8. 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 Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu
dróg publicznych.
Projekt Uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
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.
01:03
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały:
29- za
0- przeciw
2- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta (przy 29 głosach „za”).
Uchwała Nr 259/XXX/2021 stanowi załącznik nr 7.
01:05
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Ad. 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy
Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2020.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Katarzyna Jurkowska Główny Specjalista ds. Promocji.
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8).
01:08
Ad. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu za 2020 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu Pani Aneta Wójcik. Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym
w teczce OR.0641.5.2021.
01:40
Radny Krzysztof Kuranda porównał stawki w placówkach typu rodzinnego w Szaflarach,
Dursztynie i w Spytkowicach z placówką typy socjalizacyjnego we Wróblówce i zapytał,
dlaczego te stawki są różne?
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik odpowiedziała, że koszty są obliczane zgodnie
z algorytmem określonym w ustawie. PCPR co roku sprawdza realizację zadań z roku
poprzedniego, które placówka przyjmuje na siebie i na tej podstawie jest wyliczany
jednostkowy koszt. W placówkach rodzinnych jest dyrektor i wychowawcy, a w placówce
socjalizacyjnej jest więcej zadań i inna forma pracy, są dyżury – godziny nocne.
01:44
Radna Grażyna Tylka zapytała, czy jest możliwość dodatkowego wynagrodzenia za tak
ogromną pracę?
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik odpowiedziała, że PCPR jest utrzymywany ze środków
Powiatu. Co rocznie Zarząd honorował pracowników w dzień pracownika socjalnego
poprzez przyznanie dodatków. W 2020 roku spadły dodatkowe zadania związane z Covid 19, a w ślad za nimi nie szło dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast jednostki działające
w zakresie pomocy społecznej otrzymywały środki. Starosta corocznie docenia pracę PCPR,
jednak to władze na szczeblu rządowym powinny przekazać dodatkowe środki na
wynagrodzenia.
01:47
Radna Grażyna Tylka powiedziała, że radni powinni się dołączyć do prośby Pani Dyrektor
i wnioskować na szczeblu wyższym o wypłatę dodatków.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik podziękowała za docenienie pracy PCPR. Odniosła się do
zaangażowania pracowników PCPR.
01:48
Radny Julian Stopka odniósł się do pracownika, tłumacza języka migowego.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik wyjaśniła, że jest to osoba zatrudniona w Starostwie
i w razie potrzeby PCPR korzysta z jej umiejętności. W ramach stażu udało się również
pozyskać osobę głuchą i bardzo dobrze migającą językiem migowym.
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do placówki we Wróblówce i do ponoszonych
tam kosztów.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz wyjaśnił, że jest to placówka typu socjalizacyjnego.
Jest więcej osób zatrudnionych i więcej godzin pracy, w tym dyżury nocne.
Dyrektor PCPR Aneta Wójcik dodała, że ocena zasobów pomocy społecznej jest integralną
częścią sprawozdania i zawiera wszystkie formy wsparcia liczbowo i merytorycznie. Po
zapoznaniu się z przedmiotową oceną i jakby zamknięciem tematu sprawozdania jest
przyjęcie rekomendacji. Jeżeli Rada Powiatu całościowo przyjmuje sprawozdanie PCPR to
jest to równoznaczne z przyjęciem oceny w formie rekomendacji.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował za przygotowanie i przedstawienie
sprawozdania.
01:52
Ad 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek”
w Zaskalu za 2020 rok.
Sprawozdanie
przedstawił
Dyrektor
Domu
Pomocy
Społecznej
„Smrek”
w Zaskalu Pan Marcin Jagła. Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym
w teczce OR.0641.6.2021.
02:16
Radna Grażyna Tylka zapytała, czy mieszkańcy DPS – u są zaszczepieni?
Dyrektor DPS „Smrek” Zaskale Pan Marcin Jagła odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy
są zaszczepieni. Dwie osoby czekają na drugą dawkę szczepionki.
Radny Krzysztof Kuranda zapytał, w jaki sposób mieszkańcy odbywają tele - porady?
Dyrektor DPS „Smrek” Zaskale Pan Marcin Jagła odpowiedział, że tele - porady są to
konsultacje medyczne pielęgniarek pracujących w DPS z lekarzami,
Radny Krzysztof Kuranda odniósł się do programu emitowanego w telewizji na temat DPS
„Smrek” w Zaskal, jego ogromu pracy i zaangażowania. Radny podziękował za niego, gdyż
takie reportaże to forma promocji Powiatu.
02:20
Ad. 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w
Rabce- Zdroju za 2020 rok.
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój Pan Tomasz
Obrusik. Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym w teczce OR.0641.8.2021.
02:32
Radny Adam Jurek zapytał, czy młodszych mieszkańców DPS można zaangażować
w ramach pracy gospodarczej, w zajęciach w domu, czy w ogrodzie?
Dyrektor DPS w Rabce – Zdroju Pan Tomasz Obrusik odpowiedział, że w tym momencie
ogród wymaga pracy z nawierzchnią, a to wymaga ciężkiego sprzętu. Natomiast prace
pielęgnacyjne, koszenie trawy, sadzenie roślin są wykonywane przez mieszkańców.
02:32
Radny Krzysztof Kuranda zachęcił do zapoznania się ze sprawozdaniami z zakresu
organizacji terapii zajęciowych.
02:35
Ad. 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdroju za
2020 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyk” w Nowym Targu za rok 2018 Pani Agata Bryniarska.
Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym OR.0641.7.2021.
02:46
Ad. 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2020
rok.
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz
Moskalik.
Sprawozdanie znajduje się w Wydziale Organizacyjnym OR.0641.9.2021.
02:57
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady.
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek poinformował o złożeniu interpelacji przez
Radnego Tomasza Rajca. Interpelacja dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach 1664K
i 1678 K
02:58
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że na odcinkach dróg nr 1664 K i 1678K
jest planowane w tym roku wykonanie 5 dokumentacji projektowych. Mnogość wynika, że
gminy miały wskazać, gdzie projektować chodniki i jednocześnie była skierowana prośba
o współfinansowanie tych zadań. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych
zdecydowano się przygotować postępowania na duże inwestycje. W dalszej kolejności będą
ogłaszane przetargi na dokumentacje projektowe. Będzie jedno postępowanie, ale na każdy
odcinek będzie odrębna umowa.
03:02
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek odniósł się do zapytania Radnego Stanisława
Waksmundzkiego dot. szkoleń, cel i koszty tych szkoleń?
Wicestarosta Bogusław Waksmundzki odpowiedział, że Powiat nie przeprowadzał
szkoleń. Szkolenia są organizowane w ramach projektów przez szkoły albo Centra
Szkoleniowe ze środków UE, realizowane przez Urząd Marszałkowski. Jest mało informacji
ze strony Radnego Stanisława Waksmundzkiego, o jakie szkolenia chodzi, jak pan radny
doprecyzuje swoje pytanie, wówczas odpowiedz zostanie udzielona. Zapytanie jest zbyt
ogólne.
03:05
Radny Stanisław Waksmundzki powiedział, że szkolenia były na terenie Powiatu
w różnych miejscach w szkołach, knajpach. Zapytanie jest sugestią, że pieniądze zostały
wyrzucone w błoto.
Wicestarosta Bogusław Waksmundzki poprosił o skonkretyzowanie pytania?
03:09
Wiceprzewodnicząca Rady Józefa Guziak dodała, że interpelacje i zapytania należy
składać na piśmie. Jeżeli Radny złoży na piśmie to zostanie udzielona odpowiedź.
03:10
Ad. 16. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz poprosił o dostosowanie się do wymogów ustawy,
która wymaga składania interpelacji i zapytanń na piśmie.
03:11
Radny Stanisław Waksmundzki odniósł się do środków z ośrodka rozwoju edukacji, kto
był koordynatorem tych szkoleń?
03:13
Radny Tomasz Hamerski zapytał jakie są plany, co do remontu mostu w Trybszu?
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik odpowiedział, że ta inwestycja jest na liście rezerwowej i
trzeba czekać na środki zewnętrzne. Bez pozyskania środków Powiat nie jest w stanie
wykonać tej inwestycji.
03:16
Marek Szarawarski zaproponował, aby w przyszłości Dyrektor PZD był jako pierwszy
sprawozdawca. Następnie podziękował PZD za dobrą współpracę
03:17
Radny Stanisław Waksmundzki negatywnie odniósł się do pobierania opłat za tłumaczenie
testu na covid- 19 w nowotarskim szpitalu.
03:20
Radna Grażyna Tylka odniosła się do przedstawiania sprawozdań i poprosiła, aby nie
pośpieszać prelegentów. Następnie Radna odniosła się do akcji rozpoczętej przez Radną
Katarzynę Wójcik sprzątanie świata, a także do Dnia Niezapominajki i zachęciła do
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posadzenia niezapominajek. Ponadto przypomniała że w dniu 20 maja obchodzony jest dzień
miodu.
03:24
Radny Julian Stopka powiedział, że kolejność w porządku przedstawiania sprawozdań była
właściwa. Wiadomo, że drogi są istotne, ale człowiek jest na pierwszym miejscu.
03:25
Radna Grażyna Tylka powiedziała, że forma pisemna sprawozdań jest przekazywana, ale
zupełnie jest inaczej jak ktoś z kimś porozmawia.
00:27
Wiceprzewodniczący Rady Jan Komorek odniósł się do drogi przez Przełęcz Knurowską,
która czeka na pilny remont. Wiceprzewodniczący Rady w imieniu Radnej Marii Łojas
Jurkowskiej poprosił aby wyłączyć tablice elektroniczne w Ochotnicy i w Knurowie, która
wskazują na tą drogę i tym samym zwiększają tam ruch. Stanowisko Wojewódzkich Dróg
jest takie że to PZD ma wystąpić z w wnioskiem o ich wyłączenie.
00:29
Dyrektor PZD Tomasz Moskalik powiedział, że wystąpi wyłączenie tablic.
00:30
Radny Krzysztof Kuranda powiedział, że docenia utrzymywanie porządku i pewnej
dynamiki obrad sesji, ale każdy ma prawo być wysłuchanym i każdy ma prawo
wypowiedzieć się na sesji. Tym bardziej, że na ostatniej komisji osoba referująca po zadaniu
pytania odpowiedziała, że informacja zostanie udzielona na sesji. Po przedstawieniu
sprawozdań radni powinni mieć możliwość przedstawienia swojej oceny i ewentualnych
wniosków, a nie tylko zadawania pytań.
Przewodniczący Rady Tadeusz Rafacz podziękował Radnym i wszystkim, którzy dotrwali do
końca sesji i o godz. 16:33 zamknął XXX sesję VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego.
Nagranie audio XXX sesji RPN stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokół sporządziła:
Anna Chełmecka
.
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