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» z życia powiatu

Nowy budżet powiatu uchwalony
Stawiamy na rozwój

Ryszard Poradowski
w Zarządzie Powiatu
Od 12 stycznia tego roku w 5-osobowym komplecie pracuje Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego. W głosowaniu tajnym Rada Powiatu
wybrała bowiem radnego Ryszarda Poradowskiego na członka
Zarządu. Nowy członek Zarządu
z samorządami związany jest od
wielu lat. Był radnym gminnym
w Nawojowej i przez dwie kadencje radnym powiatowym. Z zawodu jest nauczycielem, doktorem nauk rolniczych. Szczególnie
bliskie są mu problemy ochrony
środowiska.
Ponad 39 milionów
na obwodnicę!
Wniosek Powiatu Nowosądeckiego o dofinansowanie budowy
zachodniej obwodnicy Nowego
Sącza (połączenie miejscowości
Brzezna z drogą krajową nr 28)
został pozytywnie zaopiniowany
pod względem merytorycznym
i finansowym.
Tym samym Powiat otrzyma 39
milionów 200 tysięcy złotych na
budowę tej trasy z pieniędzy pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- Jestem bardzo zadowolony z tej
decyzji - mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. - Budowa
zachodniej obwodnicy to kolejny
krok do usprawnienia systemu komunikacyjnego na Sądecczyźnie.
Zanim ruszy budowa, trzeba przygotować dokumentację
techniczną, otrzymać niezbędne
pozwolenia na budowę obwodnicy, a następnie ogłosić przetarg. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza będzie liczyć około
6 kilometrów.

Wprawdzie w budżecie – przegłosowanym przez Radę Powiatu Nowosądeckiego w piątek 18
lutego – zapisano, że w tym roku
na drogi samorząd powiatowy
wyda prawie 35 i pół miliona
złotych, ale jest to już nieaktualne, bo ta kwota będzie większa
o przynajmniej 15 milionów
złotych. Da to około 51 milionów, czyli niemal tyle samo, co
w rekordowym 2009 roku. To
jednak nie koniec, bo samorządowcy zapowiadają zwiększenie
starań o kolejne środki unijne
i ministerialne.
- Już po przygotowaniu budżetu
otrzymaliśmy od wojewody promesę na 15 milionów złotych na
odbudowę zniszczeń powodziowych – tłumaczy starosta nowosądecki Jan Golonka. – Sytuacja
jest o tyle wyjątkowa, że jeszcze
nie ma połowy roku, a już są zapewnione środki na inwestycje
drogowe na bardzo wysokim
poziomie.
Nie tylko w drogach tegoroczny
plan finansowy powiatu zapowiada się rekordowo. Podobnie
jest z wydatkami oświatowymi
– zaplanowano na ten cel ponad
57 milionów złotych (o 12 milionów więcej niż w 2010 roku).
Już wiadomo także, że do powiatowej kasy wpłynie 30 milionów
z Unii Europejskiej na programy
realizowane przez samorząd.
- W budżecie zaplanowane są
także spore wydatki inwestycyjne – dodaje starosta Golonka. –
To blisko 26 milionów. Inwestycje i drogi są motorem rozwoju
Sądecczyzny. Dlatego kładziemy
na nie tak duży nacisk. Dokonując obiektywnej analizy budżetu
da się to zauważyć.

STRUKTURA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU W 2011 R.
(WG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW)

Łącznie Powiatowe wydatki na
ten rok radni zaplanowali na
wysokości ponad 149 milionów
złotych, a dochody na poziomie
prawie 137 milionów. Deficyt
w ogromnej większości zostanie
sfinansowany z ubiegłorocznej
nadwyżki.
Wszystkie komisje Rady Powiatu wydały pozytywną opinię
o budżecie. Komisja Budżetowa
zwróciła uwagę, że w następnych latach trzeba będzie jednak

wdrożyć program oszczędnościowy i zastanowić się nad
modyfikacją wydatków powiatowych, zwłaszcza nieinwestycyjnych. Ostatecznie w głosowaniu za budżetem w kształcie
przedstawionym przez Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego opowiedziało się 16 radnych (klub
Sądeckiego Ruchu Samorządowego, Platformy Obywatelskiej
i Sądeckiej Wspólnoty Samorządowej), 11 wstrzymało się od

głosu (klub Prawa i Sprawiedliwości), a nikt nie był przeciw.
W głosowaniu nie brało udziału
dwóch radnych.
- Teraz czekają nas miesiące wytężonej pracy – mówi starosta
nowosądecki. – Nie będzie to
czas łatwych decyzji, ale samorząd jest po to, by służyć mieszkańcom i w ich imieniu podejmować się właśnie realizacji
niełatwych rzeczy.
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» informacje
praktyczne
STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 41 41 600
fax 18 41 41 700
infolinia 800 10 90 10
e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl
www.sadeckie.eu
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Starosta
Nowosądecki
JAN GOLONKA

Już piąty raz spotykamy się na łamach „Przeglądu Sądeckiego”. Mam nadzieję, że przez ten czas nasze wydawnictwo stało się dla Was ważnym źródłem
informacji na temat prac samorządu powiatowego i powiatowych instytucji. Ten numer niemal w całości poświęcamy najważniejszej części naszego samorządu, jaką jest Rada Powiatu Nowosądeckiego. Poprzednio prezentowaliśmy sylwetki radnych nowej kadencji, a teraz przybliżamy komisje, w jakich
będą oni pracować. Warto sprawdzić kto i w jakiej komisji zasiada oraz czym się ona zajmuje – to może się przydać w ciągu najbliższych czterech lat, gdy
trzeba będzie rozwiązać jakiś problem.
W „Przeglądzie” nie zapominamy oczywiście o nowej radnej powiatowej, która weszła do Rady w miejsce wybranego na burmistrza Krynicy Dariusza
Reśki. To jedyna kobieta wśród powiatowych rajców, chociaż przecież wiele pań było na listach kandydatów do Rady wszystkich startujących ugrupowań. Życzymy jej wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów w pracy w Radzie oraz skuteczności w działaniu.
Przed nami – radnymi, Zarządem Powiatu – nowa kadencja, cztery lata wytężonej pracy. Mam nadzieję, że uda się działać równie skutecznie, jak w poprzednim czasie. Z pewnością będziemy kontynuować działania zmierzające do zakończenia budowy systemu obwodnic Starego i Nowego Sącza oraz
modernizacji połączenia z Brzeskiem i budowy szybkiej trasy kolejowej do Krakowa. Do tych ważnych dla Sądecczyzny inwestycji udało się przekonać
władze województwa małopolskiego, które wpisują je w plany strategicznych działań istotnych dla Małopolski. Być może będzie to punktem zwrotnym
w modernizacji układu komunikacyjnego powiatu i przyspieszy te potrzebne nam wszystkim prace.
Komunikacja to jeden z elementów – być może nawet teraz najważniejszy – kształtowania rozwoju powiatu. Nad pozostałymi będziemy wspólnie
w Radzie pracować. Czasami zapewne trzeba będzie podejmować trudne decyzje i przesuwać w czasie niektóre przedsięwzięcia, bo nie na wszystko
wystarczy pieniędzy. Chcemy jednak, by odbywało się to zawsze po rzeczowej dyskusji i z jak najmniej odczuwalnym skutkiem dla mieszkańców. Właśnie
dlatego tak ważne są dla nas Państwa opinie, które docierają do „Przeglądu”. Każdy głos jest niezwykle istotny i traktowany z pełną powagą. Zawsze
opinie Mieszkańców bierzemy pod uwagę planując działania powiatu.

ZARZĄD POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO
STAROSTA NOWOSĄDECKI
Jan Golonka
tel. 18 41 41 710, pok. 210
WICESTAROSTA NOWOSĄDECKI
Mieczysław Kiełbasa
tel. 18 41 41 713, pok. 212
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Józef Broński
tel. 18 41 41 716, pok. 217
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Stanisław Wanatowicz
tel. 18 41 41 713, pok. 214
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Ryszard Poradowski
tel. 18 41 41 715, pok. 216
SEKRETARZ POWIATU
Witold Kozłowski
tel. 18 41 41 710, pok. 211
SKARBNIK POWIATU
Maria Jękot
tel. 18 41 41 810, pok. 311

WYDZIAŁY STAROSTWA
POWIATOWEGO
Rzecznik Prasowy Starostwa
tel. 18 41 41 804, pok. 304
Kancelaria Powiatu
tel. 18 41 41 702, pok. 202
Wydział Administracyjny
tel. 18 41 41 817, pok. 317
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 18 41 41 829, pok. 329
Wydział Finansowy
tel. 18 41 41 810, pok. 310
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 18 41 41 601-608, pok. 101-108
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 8.00-15.30
wtorek-piątek 7.30-15.00
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 18 41 41 618, pok. 118
Wydział Spraw Społecznych
tel. 18 41 41 622, pok. 122
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. 18 41 41 623, pok. 123
tel. 18 448 29 01
Wydział Geodezji i Budownictwa
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1
tel. 18 41 41 800
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 18 41 41 625, pok. 125
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek-wtorek 8.00-13.00
środa-czwartek 10.00-15.00
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» Gimnazjalna przyszłość
Ponad 3 tysiące gimnazjalistów
z terenu Powiatu Nowosądeckiego obejmuje rozpoczęty
w styczniu program „Aktywnie
w przyszłość”. Dla młodych ludzi przygotowano zajęcia indywidualne, dodatkowe warsztaty
grupowe, kółka zainteresowań
oraz doradztwo zawodowe. Na
realizację projektu Powiat Nowosądecki pozyskał ponad 10
milionów złotych ze środków
Unii Europejskiej.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”,
działanie 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wsparcie obejmuje 3189
uczniów z 18 szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Dodatkowe zajęcia
będą prowadzone do końca
2012 roku.
- W ciągu dwóch lat realizacji
projektu odbędzie się ponad
90 tysięcy dodatkowych godzin
zajęć dla gimnazjalistów – tłumaczy starosta nowosądecki
Jan Golonka. – Samych zajęć indywidualnych dla ponad trzystu
młodych ludzi będzie niemal 23
tysiące godzin.

Przez dwa lata będą również prowadzone pozalekcyjne warsztaty w grupach 8-osobowych.
Przewidziano 275 takich grup
uczniowskich. Skorzystają oni
z zajęć matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych

Wsparciem zostaną objęci
uczniowie 18 gimnazjów
z następujących gmin:
Kamionka Wielka – 2 gimnazja, Krynica-Zdrój – 2,
Łącko – 3, Łososina Dolna – 2,
Nawojowa – 1, Rytro – 1,
Chełmiec – 7. Niektóre
gminy podobne projekty
realizują samodzielnie.

i języków obcych.
- Kolejnym elementem działań
będą kółka zainteresowań – dodaje Monika Bochenek, dyrektor
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, realizującego
program. – Mają one za zadanie rozwijanie najważniejszych
umiejętności uczniowskich. Dlatego przewidziano takie koła,
jak: przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, informatyczne, językowe, teatralne oraz ortograficzne. W sumie będzie 288
kół zainteresowań, po 36 z każdej dziedziny. Zajęcia będą się
odbywać cztery razy w miesiącu. Oprócz tego uczniowie będą
mieli stały dostęp do doradztwa
zawodowego i rozwijającego
przedsiębiorczość. Projekt ma

na celu ułatwienie startu życiowego gimnazjalistom z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
Dodatkowe zajęcia mają im
pomóc w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych i przyjęciu do wymarzonych szkół
ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu, dla uczniów
przygotowano nie tylko dodatkowe zajęcia. Każdy uczestnik
otrzyma bowiem wyprawkę (zeszyty, piórnik, artykuły piśmiennicze i plecak).
- Zajęcia będą prowadzić dobrze
przygotowani nauczyciele – dodaje Monika Bochenek. – Właśnie jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania pedagogów
i dopracowywania szczegółów
z uczestniczącymi w projekcie szkołami. Niebawem zostanie przeprowadzony nabór
uczniów.
Cały projekt będzie kosztować
10 milionów 926 tysięcy 859
złotych. Na jego realizację Powiat Nowosądecki pozyskał
środki unijne, które w całości
pokryły koszty działań.
- Tym samym udało się osiągnąć podwójną korzyść – mówi
starosta Golonka. – Po pierwsze
uczniowie mają do dyspozycji
bardzo dużą liczbę dodatkowych godzin, po drugie podatnicy nie musieli na to wydać ani
złotówki.
Ten projekt to nie tylko dodatkowe zajęcia, ale również nowoczesne wyposażenie dla szkół
uczestniczących w projekcie. Każda z nich wzbogaci się o tablicę

Wybrane działania projektowe w liczbach:
10 milionów 926 tys. 859,68 zł –
wynosi całkowity budżet projektu
1 milion 251 tys. 900 zł – wartość
sprzętu przekazanego szkołom;
571 tys. 999 zł – będą kosztować materiały dydaktyczne dla gimnazjów;
540 tys. zł – koszt zestawów po 15
komputerów dla placówek uczestniczących w projekcie;
270 tys. zł – koszt pracowni językowych dla wszystkich gimnazjów;
270 tys. zł – wartość zakupionego
oprogramowania dla szkolnych
komputerów;
126 tys. zł – tyle będzie kosztować
18 tablic interaktywnych dla szkół;
92844 – dodatkowych lekcji zostanie
przeprowadzonych w gimnazjach
w ramach projektu
27 tys. zł – cena kamer cyfrowych
dla placówek;
18 tys. zł – będzie kosztować 36 radiomagnetofonów (po 2 dla szkoły);
3189 – uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć;
18 – gimnazjów uczestniczy
w projekcie;
7 – gmin przystąpiło do działań
wspólnie z powiatem.
interaktywną, salę komputerową, pracownię językową, kamerę
cyfrową i radiomagnetofony. Na
nowoczesne wyposażenie dydaktyczne zostanie przeznaczone ponad 1,5 miliona złotych.

Jedyna kobieta
w Radzie Powiatu
Nową radną – jedyną kobietą w Radzie Powiatu Nowosądeckiego – została Agata Król-Mirek z Krynicy. W Radzie
zastąpiła ona Dariusza Reśkę, który został wybrany na burmistrza Krynicy-Zdroju. Na pierwszej tegorocznej sesji nowa
radna złożyła ślubowanie.
- Praca w męskim gronie mnie
nie przeraża – stwierdziła krótko radna.
Agata Król-Mirek, pochodzi
z Krynicy-Zdroju, jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum im.
prof. dra Józefa Dietla w rodzinnym mieście. Mężatka, mama
studenta prawa. Startowała
z listy Platformy Obywatelskiej,
w okręgu wyborczym numer 6,
obejmującym Miasto i Gminę
Uzdrowiskową Muszyna, Miasto
i Gminę Piwniczną-Zdrój, Gminę Krynica-Zdrój i Gminę Rytro.
Uzyskała 486 głosów.
W Radzie Powiatu będzie pracować w Komisjach: Kultury
i Ochrony Dóbr Kultury, Turystyki

Szpital w Krynicy
ma wysoki kontrakt!
Rozmowa
z Mieczysławem Kiełbasą,
wicestarostą nowosądeckim

- Kontrakty na usługi medyczne budzą ostatnio sporo emocji
zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów. Nas interesuje kontrakt
dla szpitala w Krynicy i muszę
z satysfakcją powiedzieć, że jest
on wyższy od ubiegłorocznego
o około 250 tysięcy złotych.
Jeżeli uda się jeszcze uzyskać
chociaż część pieniędzy, które
zostały zaangażowane w nadwykonania, to sytuacja w tym roku
będzie całkiem dobra. Pacjenci
są na bieżąco przyjmowani do
szpitala w Krynicy. Odbywają się
też planowe zabiegi i operacje.
Nie ma zagrożenia, że lecznica
przestanie funkcjonować.

- Ostatnio w szpitalu oddano
do użytku pawilon, w którym
znajdą się poradnie specjalistyczne. To wyjście naprzeciw
potrzebom pacjentów?
- Tak. Będą oni się mogli zdiagnozować u specjalistów w jednym
miejscu. Do tej pory szukali lekarzy na kilku piętrach w szpitalu.
Nowy budynek jest oczywiście
połączony z głównym budynkiem szpitala, aby możliwy był
transport pacjentów. Oddanie
pawilonu diagnostycznego było
jednym z etapów trwającego remontu lecznicy, który zakończy
się w czerwcu tego roku.

KOBIETY

W CZTERECH KADENCJACH
RADY POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO

Otwarto most
na Popradzie
- Poprawią się warunki leczenia w krynickim szpitalu?

- Sporo mieszkańców Sądecczyzny obawia się, że brak
kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia pozbawi
ich specjalistycznej opieki lekarskiej lub, że będą musieli
słono za nią zapłacić. Czy pacjenci powiatowego Szpitala
w Krynicy-Zdroju również powinni się martwić?

i Sportu, a także Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Współpracy Międzynarodowej.

- Oczywiście. Ta inwestycja polega na rozbudowie szpitala, ale
też na modernizacji praktycznie
całego budynku lecznicy. Pacjenci będą mieli bardzo dobre warunki – sale nie będą zatłoczone,
a obok każdej z nich znajdą się
sanitariaty. Poprawią się także
warunki pracy lekarzy, szczególnie w salach operacyjnych. Po
zakończeniu remontu, w krynickim szpitalu będą jedne z najlepszych warunków w Małopolsce.

Tegoroczny kontrakt
szpitala w Krynicy-Zdroju
wyniósł 22 445 156,15 zł
i jest wyższy od ubiegłorocznego, w tym na:
» leczenie szpitalne
- 21 655 911 zł,
» ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną
- 609 756 zł,
» rehabilitację leczniczą
- 179 489,15 zł.

15 stycznia 2010 r., przez nowy most kolejowy na Popradzie przejechał pierwszy pociąg. Oficjalnego otwarcia
przeprawy, która w ubiegłym roku została zniszczona
przez powódź, dokonał minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk.

Podczas krótkiej uroczystości
w strugach deszczu obecni byli
parlamentarzyści, samorządowcy ze starostą Janem Golonką,
mieszkańcy Starego Sącza oraz
dziennikarze.
Most kolejowy został zerwany
przez wody Popradu 4 czerwca
ubiegłego roku. Jedno z przęseł
osiadło na dnie rzeki, drugie popłynęło ok. 400 metrów dalej.
Na ponad pół roku przerwany

został ruch pociągów na linii
tarnowsko-leluchowskiej między Nowym Sączem, Muszyną,
Krynicą i dalej w kierunku na
Koszyce, Budapeszt i Bałkany.
27 lipca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z firmą Intop Tarnobrzeg na
zaprojektowanie i wykonanie
nowego mostu. Wartość prac to
ponad 13 milionów zł.
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» z życia powiatu
Likwidacja schroniska
młodzieżowego
Nie będzie już Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole
Szkół i Placówek w PiwnicznejZdroju. O likwidacji schroniska
zdecydowała Rada Powiatu Nowosądeckiego. Było to tylko formalne i prawne usankcjonowanie istniejącego stanu rzeczy. Od
dawna bowiem nie było w Piwnicznej zapotrzebowania na usługi tej placówki.

Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta
Nowego Sącza i Powiatu
Nowosądeckiego
Dwóch radnych: Stanisława Węglarza i Jana Dziedzinę Rada
Powiatu Nowosądeckiego wydelegowała do pracy we Wspólnej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego. Komisja w swoich pracach podejmuje wspólne dla regionu sprawy związane z bezpieczeństwem
mieszkańców i przebywających
tu turystów. Na bieżąco współpracuje również ze wszystkimi
służbami odpowiedzialnymi za
tę sferę życia w regionie. Komisji
przewodniczą starosta Jan Golonka i prezydent Nowego Sącza
Ryszard Nowak. Na tym samym
posiedzeniu sądeccy radni powiatowi przyjęli również sprawozdanie z prac Wspólnej Komisji w ubiegłym roku.

Komisje Rady Powiatu
W jedenastu komisjach problemowych będą przez najbliższe cztery lata pracować powiatowi radni. Tak zdecydowała Rada Powiatu
Nowosądeckiego. O składach osobowych poszczególnych komisji Rada zdecydowała na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Decydowano o ośmiu komisjach, bowiem już w grudniu ubiegłego roku radni głosowali o trzech innych: Rewizyjnej, Statutowej oraz Budżetowej.
Głosowania przebiegły sprawnie i bez kłopotów, wybierano członków komisji i ich przewodniczących. W następnych dniach po sesji,
członkowie poszczególnych komisji wybierali spośród siebie wiceprzewodniczących. Już na samym początku funkcjonowania, komisje
czekała trudna debata nad tegorocznym budżetem powiatu. Trzeba się było spieszyć, bo najważniejszą uchwałę finansową Rada Powiatu Nowosądeckiego musi podjąć do końca lutego.
Do zadań Komisji należy przygotowywanie i opiniowanie
projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą
uchwałodawczą, sprawowanie
kontroli nad wykonywaniem
uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw
przekazanych komisji przez
Radę Powiatu, Zarząd Powiatu
lub inne komisje, przyjmowanie
i analizowanie skarg i wniosków
mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu
i Zarządu Powiatu.

Komisja
Budżetowa

Skład:
Marek KWIATKOWSKI
– przewodniczący
Włodzimierz Oleksy
Komisja Wspólna Samorządu
– wiceprzewodniczący
Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu
Marian Kuczaj
Nowosądeckiego i Miasta
Jan Dziedzina
Nowego Sącza
Józef Leśniak
Trzech radnych będzie reprezentować Radę Powiatu Nowo- Zygmunt Paruch
sądeckiego w Komisji Wspólnej Stanisław Śmierciak

Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Zgodnie z decyzją Rady, w tej kadencji będą
to: Wiesław Pióro, Józef Leśniak
i Stanisław Śmierciak. Wszyscy
są fachowcami zajmującymi się
różnymi aspektami przedsiębiorczości w regionie. Każdy
z nich ma również doświadczenie
samorządowe.
Nowy sprzęt dla strażaków
O dwa nowe samochody oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy
wzbogaciły się jednostki straży
pożarnej z terenu Sądecczyzny.
Zakupy były możliwe dzięki finansowemu wsparciu małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, miasta Nowego Sącza
i starostwa nowosądeckiego.
Do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu trafił średni samochód ratowniczogaśniczy z napędem 4x4 za ok.
630 tys. zł, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy o wartości
105 tys. zł. oraz kamera termowizyjna za 47 tysięcy złotych. JRG
nr 2 w Nowym Sączu wzbogaciła
się o łódź ratowniczą z przyczepą
o wartości 60 tysięcy złotych, natomiast JRG w Krynicy-Zdroju –
o pojazd czterokołowy z przyczepą
za około 42 tysiące złotych i uniwersalne stanowisko do badania
masek aparatów oddechowych
o wartości 12,5 tysiąca złotych.
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Józef Świgut
Stanisław Węglarz

Kompetencje:
W zakresie swojej działalności
może przeprowadzać kontrolę
realizacji zadań Powiatu przez
Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Komisja ta
powołana jest do prac związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, m.in. zbywaniem
i nabywaniem nieruchomości,
ich wynajmem, oddawaniem
w wieczyste użytkowanie etc.
Komisja zajmuje się także rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury powiatowej (głównie
drogowej).

Komisja Kultury
i Ochrony
Dóbr Kultury

Skład:
Stanisław WĘGLARZ
– przewodniczący
Zbigniew Miłkowski
– wiceprzewodniczący
Krzysztof Bodziony
Agata Król-Mirek
Kompetencje:
Adam Mazur
W zakresie swojej działalności
Ryszard Poradowski
Komisja może przeprowadzać
kontrolę realizacji zadań PowiaKompetencje:
tu przez Zarząd Powiatu i powiaW zakresie swojej działalności
towe jednostki organizacyjne.
Komisja może przeprowadzać
Do zadań Komisji należą główkontrolę realizacji zadań Powiatu
nie sprawy z zakresu gospodaprzez Zarząd Powiatu i powiatorowania finansami publicznymi
we jednostki organizacyjne.
znajdującymi się w dyspozycji
Komisja wykonuje zadania z zaPowiatu, a przede wszystkim
kresu rozwoju i wspierania iniopiniowanie kierunków dziacjatyw kulturalnych oraz ochrołania Zarządu Powiatu wyznany dóbr kulturalnych regionu.
czanych przez Radę Powiatu
Prace Komisji mają na celu zaoraz rozpatrywanie sprawozchowanie miejscowego folkloru
dań z działalności finansowej
poprzez stworzenie warunków
Zarządu Powiatu. Prace Komisji
rozwoju dla zespołów ludozwiązane są z procesem budżewych, szkół muzykowania oraz
towym tj. planowaniem budżewszelkich innych form wspietowym, jego wykonaniem i etarania inicjatyw środowisk kulpem sprawozdawczym.
tywujących tradycyjne zwyczaje Sądecczyzny. Jej celem jest
także popieranie innych iniKomisja Mienia
cjatyw kulturalnych na teranie
i Infrastruktury
Powiatu.
Skład:
Stanisław ŚMIERCIAK
– przewodniczący
Edward Ciągło
– wiceprzewodniczący
Krzysztof Bodziony
Jan Dziedzina
Ryszard Poradowski

Komisja
Edukacji
Skład:
Stanisław MRZYGŁÓD

– przewodniczący
Antoni Poręba
– wiceprzewodniczący
Andrzej Gancarz
Jan Dziedzina
Stanisław Wanatowicz
Marek Kwiatkowski
Wiesław Pióro

Kompetencje:
W zakresie swojej działalności
Komisja może przeprowadzać
kontrolę realizacji zadań Powiatu
przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.
Komisja zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych w Powiecie. Jej prace dotyczą problemów związanych
z wdrażaniem reformy oświatowej, ustalaniem sieci szkół,
tworzeniem i likwidowaniem
placówek oświatowych etc. Do
zakresu jej działania należą
też sprawy dotyczące podejmowania przez Radę Powiatu
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów.

Komisja
Turystyki
i Sportu

Skład:
Marian KUCZAJ
– przewodniczący
Agata Król-Mirek
– wiceprzewodnicząca
Stanisław Mrzygłód
Józef Broński
Antoni Poręba
Marian Ryba
Antoni Koszyk

Kompetencje:
Komisja uczestniczy w pracach
Rady Powiatu zmierzających do
zwiększenia atrakcyjności Powiatu jako regionu wypoczynku
i turystyki. Jej działania koncentrują się na propagowaniu walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz. Zajmuje się ona
także m.in. stanem obiektów
sanatoryjnych,
dostępnością
usług turystycznych etc.
Zadaniem Komisji jest także
udział w pracach Rady Powiatu związanych z propagowaniem imprez sportowych wśród
młodzieży i dorosłych. Jej celem jest stworzenie warunków
rozwoju do aktywnej rekreacji
w Powiecie.

Komisja
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa i
Leśnictwa
Skład:
Antoni KOSZYK
– przewodniczący
Franciszek Kantor
– wiceprzewodniczący
Ryszard Poradowski
Stanisław Śmierciak
Mieczysław Kiełbasa
Józef Głód
Edward Ciągło

Kompetencje:
W zakresie swojej działalności
może przeprowadzać kontrolę
realizacji zadań Powiatu przez
Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.
Komisja zajmuje się m.in. problemem zalesiania gruntów rolnych,
wspieraniem produkcji rolnej na
terenie Powiatu oraz tworzeniem
warunków do unowocześnienia
miejscowego rolnictwa. Jej zadaniem jest także udział w pracach
Rady Powiatu zmierzających do
dostosowania wymogów lokalnego rolnictwa do warunków
panujących w Unii Europejskiej.
Komisja zajmuje się także bezpieczeństwem sanitarno-weterynaryjnym. Ponadto do jej zadań należą sprawy związane z ochroną
środowiska naturalnego na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Komisja zajmuje się kompleksowym
zagospodarowaniem odpadów,
ochroną zlewni Jeziora Rożnowskiego, zalesianiem etc.

Komisja Zdrowia
i Uzdrowisk

Skład:
Włodzimierz OLEKSY
– przewodniczący
Marian Ryba
– wiceprzewodniczący
Mieczysław Kiełbasa
Andrzej Gancarz
Zenon Szewczyk
Antoni Poręba
Stanisław Wanatowicz

Kompetencje:
W zakresie swojej działalności
może przeprowadzać kontrolę

realizacji zadań Powiatu przez
Zarząd Powiatu i powiatowe
jednostki organizacyjne.
Komisja zajmuje się problematyką
opieki zdrowotnej na teranie Powiatu. W zakresie jej zainteresowania pozostaje stan lecznictwa,
kondycja finansowa placówek
ochrony zdrowia, dostępność do
usług medycznych. Działania Komisji koncentrują się na realizacji
reformy zdrowia oraz na trwającym procesie restrukturyzacji
SPZOZ w Krynicy-Zdroju.
Komisja uczestniczy w pracach
Rady Powiatu zmierzających do
zwiększenia atrakcyjności Powiatu jako regionu uzdrowiskowego. Jej działania koncentrują
się na propagowaniu walorów
uzdrowiskowych Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz. Zajmuje się ona także m.in. stanem
obiektów sanatoryjnych, etc.

Komisja Polityki
Społecznej

Skład:
Józef GŁÓD
– przewodniczący
Zenon Szewczyk
– wiceprzewodniczący
Mieczysław Kiełbasa
Krzysztof Bodziony
Włodzimierz Oleksy
Franciszek Kantor
Zbigniew Miłkowski

może przeprowadzać kontrolę
realizacji zadań Powiatu przez
Zarząd Powiatu i powiatowe
jednostki organizacyjne.
W zakresie działalności Komisji
znajdują się realizowane przez
Radę Powiatu zadania dotyczące
funkcjonowania systemu opieki społecznej w Powiecie oraz
przeciwdziałania bezrobociu.
Komisja zajmuje się wszelkimi
sprawami związanymi z działalnością Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz domów
opieki społecznej. Do jej zadań
należy opiniowanie powiatowego programu przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Komisja
Statutowa

Skład:
Zygmunt PARUCH
– przewodniczący
Wiesław Pióro
– wiceprzewodniczący
Józef Broński
Adam Mazur
Stanisław Wanatowicz

Kompetencje:
Do zadań Komisji Statutowej
należy opiniowanie zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego,
Regulaminu
Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz regulaminów
Kompetencje:
jednostek organizacyjnych PoW zakresie swojej działalności wiatu Nowosądeckiego. Komisja

sprawuje także nadzór nad poziomem legislacyjnym uchwał
podejmowanych przez Radę
Powiatu.

Komisja
Rewizyjna

Skład:
Andrzej GANCARZ
– przewodniczący
Józefa Świgut
– wiceprzewodniczący
Marian Kuczaj
– sekretarz
Edward Ciągło
Józef Głód

Kompetencje:
Poprzez Komisję Rewizyjną
Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych. Opiniuje ona wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady
Powiatu w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu. Komisja
rewizyjna wykonuje również
zadania w zakresie kontroli
zleconych przez Radę Powiatu.
Może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Kontrola Komisji opiera się na kryterium: zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności. Sporządza i kieruje
do kierownika kontrolowanej
jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne

zawierające wnioski i zalecenia
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym
terminie. Współpracuje z właściwymi komisjami Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg
na działalność Zarządu Powiatu, starosty oraz kierowników
powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz w rozpatrywaniu
i załatwianiu wniosków, a także
w przygotowywaniu stanowiska
Rady Powiatu w sprawach skarg
i wniosków. Przedstawia Radzie
Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez
Radę Powiatu, wyników kontroli z wykonania budżetu Powiatu
oraz z realizacji rocznego planu
kontroli.

Komisja
Promocji
Powiatu,
Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi
oraz Współpracy
Międzynarodowej

Skład:
Adam MAZUR
– przewodniczący
Józef Leśniak
– wiceprzewodniczący
Józef Broński
Agata Król-Mirek
Stanisław Mrzygłód

Zbigniew Miłkowski
Zenon Szewczyk

Kompetencje:
W zakresie swojej działalności
może przeprowadzać kontrolę
realizacji zadań Powiatu przez
Zarząd Powiatu i powiatowe
jednostki organizacyjne.
Działania komisji w zakresie
promocji koncentrują się przede
wszystkim na: propagowaniu
walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz oraz opiniowaniu projektów materiałów
i kampanii promocyjnych na temat Powiatu.
Do zadań komisji należy także
przygotowywanie i opiniowanie
projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących nawiązywania
współpracy międzynarodowej
przez Powiat Nowosądecki np.
udział w euroregionach i innych stowarzyszeniach międzynarodowych i analiza zawartych porozumień o współpracy
z podmiotami samorządowymi
innych krajów.
Do zadań komisji w zakresie
współpracy
z
organizacjami pozarządowymi, należy
w szczególności: opiniowanie
programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
opiniowanie regulaminów konkursów na wykonywanie zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe,
przyjmowanie
sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

15 milionów na remont dróg powiatowych

Wicestarosta nowosądecki Mieczysław Kiełbasa odebrał w Krakowie promesę na 15 milionów złotych. Pieniądze pochodzą
z rezerwy budżetu państwa i są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- To bardzo dobra informacja
– mówił starosta nowosądecki
Jan Golonka. – W ubiegłym roku
otrzymaliśmy na usuwanie skutków powodzi około 14 milionów
złotych, teraz jest kolejne 15
milionów.
- Dodatkową dobrą informacją
jest to, że nie będziemy musieli

wykładać pieniędzy z budżetu Powiatu na wkład własny –
mówi wicestarosta Mieczysław
Kiełbasa. – Inwestycje drogowe
realizowane za pieniądze z rezerwy budżetu państwa będą
pokrywane z tych środków w stu
procentach.
- Wytypowaliśmy zadania drogo-

Most we Wronowicach.

Prace remontowe w Rdziostowie.

we, które powinny być zrobione
w tym roku. Wszystkie są związane z ubiegłoroczną powodzią,
która nawiedziła nasz region
w maju i czerwcu – mówi Adam
Czerwiński, dyrektor Powiato-

wego Zarządu Dróg w Nowym
Sączu. – Pieniędzy z promesy nie
wystarczy oczywiście na realizację wszystkich remontów, ale kilkanaście odcinków dróg powinno zostać naprawionych.

Po ubiegłorocznych powodziach,
straty w infrastrukturze drogowej
Powiatu Nowosądeckiego oszacowano na ponad 70 mln złotych.
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Połączenie szkół w Starym Sączu
Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła w dniu 18 lutego 2011 r. intencyjną uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w zmian organizacyjnych, których efektem będzie powstanie jednego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu, obejmującego dotychczasowe szkoły zawodowe.
Na terenie miasta Stary Sącz
funkcjonują obecnie trzy szkoły
zawodowe, to jest: Zespół Szkół
Zawodowych im. Władysława
Orkana, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych. W ciągu
ostatnich kilku lat nastąpiły
gwałtowne zmiany w liczebności uczniów tych szkół, wynikające z niżu demograficznego
i rosnącej konkurencji ze strony
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza. We wszystkich szkołach, które chcemy połączyć w jeden zespół, kształci
się ogółem 990 uczniów ( ZSZ
– 393; ZSZ nr 2 – 290; ZSDM –
307), podczas gdy dziesięć lat
temu tylu uczniów kształciło się
w jednej szkole – Zespole Szkół
Zawodowych przy ul. Daszyńskiego. Duży spadek liczby
uczniów szkół spowodował, Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu
między innymi, zmniejszenie
zatrudnienia nauczycieli o około 20 etatów. Niż demograficzny
w szkołach ponadgimnazjalnych
utrzyma się w najbliższych latach, co może skutkować zagrożeniem dla utrzymania kształcenia zawodowego w Starym Sączu
na dotychczasowym poziomie.
Te niekorzystne tendencje stały
u podstaw działań Powiatu Nowosądeckiego, których celem
jest pomoc szkołom zawodowym
w wyjściu z trudności i lepszym
przygotowaniu do kolejnych lat
niżu demograficznego. Planowane zmiany mają na celu stworzenie jednej struktury organizacyjnej, dysponującej większymi
możliwościami wykorzystania
bazy dydaktycznej i większą
elastycznością w kształtowaniu
kierunków kształcenia. Dzięki
takim zmianom szkoły zawodowe nie będą konkurowały ze
sobą o uczniów, a ich aktywność
zostanie skierowana na konkurencję poza Starym Sączem.
Należy podkreślić, że przeprowadzenie wszystkich procedur określonych w uchwale
Rady Powiatu Nowosądeckiego, nie prowadzi do faktycznej
likwidacji żadnej z placówek,
a jest to jedynie formalna
zmiana nazw techników i zasadniczych szkół zawodowych w Starym Sączu oraz
przekształcenie dotychczasowych trzech zespołów szkół
w jeden zespół. Działania
te nie powodują zagrożenia
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Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu

dla kontynuacji kształcenia
młodzieży, która nie odczuje żadnych zmian i będzie się
kształciła w dotychczasowych
zawodach. Nie planujemy
również zmian w lokalizacji
dotychczasowych placówek,
które będą nadal funkcjonowały w budynkach szkolnych
i warsztatowych zajmowanych
obecnie.
Procedury formalnej likwidacji
i tworzenia nowych placówek
będą przeprowadzone równocześnie i z zapewnieniem
przejścia pracowników do tworzonego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, bez konieczności rozwiązywania stosunku
pracy. Takie rozwiązanie daje

się do Małopolskiego Kuratora
Oświaty z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat proponowanych przekształceń. Poinformowano pisemnie również
Burmistrza Starego Sącza, Radnych Rady Miasta i Gminy oraz
Sołtysów Gminy Stary Sącz o zakresie planowanych zmian i sposobie ich przeprowadzenia. Informacje te są również dostępne
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu www.starostwo.nowy-sacz.pl.
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych władze Powiatu Nowosądeckiego przygotują
odpowiednie projekty uchwał,
które zostaną zaopiniowane
przez merytoryczne komisje
Rady Powiatu i dopiero wtedy
zostanie podjęta ostateczna decyzja odnośnie zakresu zmian
organizacyjnych w szkołach.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu

możliwość lepszego wykorzystania kadry pedagogicznej,
stwarzając szansę zatrudnienia
w pełnym wymiarze czasu pracy
dla nauczycieli, którzy dotychczas mieli ograniczony wymiar
etatu z uwagi na spadek liczby
uczniów w szkole macierzystej.

spotkał się ze związkami zawodowymi i z radami pedagogicznymi zainteresowanych szkół.
W trakcie tych spotkań nauczyciele zostali zapoznani z przesłankami zapowiadanych zmian
a także mieli okazję wypowiedzenia swych opinii i wniosków
w tej sprawie. Rodzice uczniów
uczących się w reorganizowanych placówkach, otrzymali listownie informację o sposobie
przeprowadzenia przekształceń w szkołach, a także zostali
poinformowani, że działania te
nie wpłyną na stabilność kształcenia i nie spowodują zmiany
w sytuacji uczniów.

Obecnie rozpoczęto konsultacje społeczne, których celem
jest zasięgnięcie opinii na temat
proponowanych zmian, a także
wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych zarówno z zakresem, jak i procedurą łączenia
szkół zawodowych w Starym
Sączu. W ramach tych konsultacji dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Po- Zgodnie z wymogami Ustawy
wiatowego Zbigniew Czepelak, o systemie oświaty zwrócono

Władze Powiatu Nowosądeckiego prowadzą w Starym Sączu
intensywne działania na rzecz
poprawy wyposażenia warsztatów szkolnych, do których zakupujemy obecnie sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych.
Świetnie wyposażone pracownie
do przedmiotów zawodowych
są wizytówką naszych szkół
a dodatkowym atutem jest również ich dotychczasowy dorobek
i długoletnia tradycja. Liczymy,
że dotychczasowe osiągnięcia
wszystkich trzech szkół staną się
wspólnym dziedzictwem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Powiat Nowosądecki dokonując racjonalizacji sieci szkolnej
i przekształceń szkół, dołoży
wszelkich starań, by działania te
przyczyniły się do zatrzymania
niekorzystnych tendencji. Naszym najważniejszym celem jest
dalszy dynamiczny rozwój szkół
zawodowych w Starym Sączu,
objętych zmianami organizacyjnymi. Podejmowane przez nas
działania winny się przyczynić
do stworzenia jak najlepszej
oferty kształcenia zawodowego
dla młodzieży Ziemi Sądeckiej.

łączna liczba uczniów
w trzech szkołach - 990
łaczna liczba etatów
nauczycielskich - 95

Nowy Rok w nowym domu
Do nowego budynku Domu
Dziecka w Klęczanach
wprowadziło się 17. wychowanków, mieszkających wcześniej w Rytrze.
Obiekt uroczyście oddano do
użytku w ostatnim dniu 2010
roku. Przecięcia wstęgi, w obecności radnych powiatowych
i zgromadzonych gości, dokonali: starostowie Jan Golonka
i Mieczysław Kiełbasa, poseł
Andrzej Czerwiński, sołtys Stanisław Kantor oraz dyrektor placówki, Magdalena Pazdan-Głód
w towarzystwie podopiecznego,
Andrzeja. Dom poświęcił ksiądz
Stanisław Pachowicz z miejscowej parafii.
Prowadzona przez Powiat Nowosądecki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka
w Rytrze, od 1953 roku mieściła
się w budynku będącym własnością Gminy Żydowskiej. Zmieniające się wymogi standardów
technicznych w tego typu obiektach oraz starania właściciela
o odzyskanie własności sprawiły, że inwestycje w obiekcie nie
będącym własnością Powiatu
Nowosądeckiego były bezcelowe i stawiały pod znakiem zapytania racjonalność nakładów.
We wrześniu 2007 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła decyzję o realizacji zadania

Dom Dziecka w Klęczanach.

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego” w Klęczanach.
– Obecnie w placówce zamieszkuje 17. wychowanków, najmłodszy ma siedem lat. Dzieci
są sierotami społecznymi – mają
woje lub przynajmniej jedno
z rodziców oraz dalszą rodzinę
– wyjaśnia dyrektor Magdalena
Pazdan-Głód. - Usamodzielniają

Nowe, komfortowe pokoje wychowanków.

Uroczyste otwarcie.

się pod fachową opieką ośmiu
wychowawców, pedagoga i psychologa. Placówka może zapewnić opiekę i wychowanie 28.
dzieciom.
– Decyzja o budowie Domu
Dziecka w Klęczanach była
bardzo dobra - mówił starosta
nowosądecki Jan Golonka. Wystarczy porównać standard
poprzedniego budynku w Rytrze
z tym w Klęczanach. Różnica jest

Nowoczesna kuchnia.

gigantyczna. W obiekcie w Klęczanach jest między innymi nowocześnie wyposażona kuchnia,
2- i 3-osobowe pokoje z łazienkami, sala do wspólnych zajęć
i sporo miejsca wokół budynku.
Dzieci powinny się tam czuć bardzo dobrze.
– Kiedy rozpoczynaliśmy inwestycję pojawiło się sporo
negatywnych głosów – dodaje wicestarosta nowosądecki

Trzecia karetka uratowana
Władze Powiatu Nowosądeckiego uratowały dla Sądecczyzny karetkę typu „S”. Tym samym mieszkańcy regionu będą obsługiwani przez trzy specjalistyczne zespoły,
a nie jak planował wojewoda małopolski – przez dwa
zespoły. Wszystkie decyzje w sprawie rozlokowania
sieci podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
i ilości kontraktów na karetki podejmuje od tego roku
wojewoda Stanisław Kracik. Władze Powiatu, które przed laty stworzyły cały system podstacji, zostały
obecnie pozbawione wpływu na ich rozmieszczenie
i funkcjonowanie.
Jednak starosta i wicestarosta
nie zrezygnowali z walki. Po piśmie wojewody o zamiarze likwidacji jednego kontraktu na
karetkę specjalistyczną, podjęli
trudne i długotrwałe rozmowy
– negocjacje z wojewodą. Trwające wiele dni działania starosty
Jana Golonki i wicestarosty Mieczysława Kiełbasy przyniosły

pozytywny efekt. Ostatecznie
zdecydował on, aby utrzymać
trzy kontrakty na karetki „S”
i jedną z nich przenieść do Starego Sącza, gdzie od 1 lipca
tego roku zacznie funkcjonować
kolejna podstacja Sądeckiego
Pogotowia Ratunkowego. Drugą jego decyzją była likwidacja
podstacji w Piwnicznej-Zdroju

i przeniesienie stamtąd do Nowego Sącza karetki „P”.
- To ostateczna decyzja wojewody. W obecnej sytuacji takie
rozwiązanie zapewni sprawną
obsługę lekarską pacjentów
z terenu całej Sądecczyzny – tłumaczył starosta Jan Golonka. –
Oczywiście, najchętniej zostawilibyśmy podstację w Piwnicznej,
jednak nie otrzymaliśmy dodatkowego kontraktu. Nie ma więc
innego wyjścia jak przenieść
karetkę z Piwnicznej do Nowego
Sącza.
- Mamy szczegółowe dane dotyczące ilości wyjazdów karetek na terenie Nowego Sącza
i Piwnicznej oraz tego, ilu mieszkańców „obsługują” te zespoły
– dodaje wicestarosta Mieczysław Kiełbasa. – Średnio na jedną karetkę typu „P” przypada
na terenie Powiatu prawie 50
tysięcy mieszkańców, natomiast
na zlokalizowaną na terenie
podstacji w Piwnicznej-Zdroju

– 14 tysięcy osób. Różnica jest
więc widoczna. Oczywiście,
przeniesienie karetki z Piwnicznej do Nowego Sącza to decyzja
przymusowa. Nadal będziemy
starali się o jeszcze jeden kontrakt na karetkę. Chciałbym
jednak uspokoić mieszkańców

Mieczysław Kiełbasa. - Jak widać, protesty nie były uzasadnione. Cieszę się, że udało nam
się wszystko doprowadzić do
szczęśliwego końca.
Budowa
prowadzona
była
w trzech etapach. Budynek kompletnie wyposażony i urządzony
zajmuje około 10% z 30-arowej działki. Dookoła urządzono
ogólnodostępny teren rekreacyjny dla dzieci i pensjonariuszy pobliskiego Domu Pomocy
Społecznej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1 mln
720 tysięcy zł, z czego 547 tys.
zł wyasygnował Powiat Nowosądecki, 370 tys. zł stanowiła
dotacja z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie,
a 803 tys. zł inwestor pozyskał
ze środków unijnych w ramach
Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.

Piwnicznej-Zdroju – w zamian za
karetkę „P” z ratownikami medycznymi będą mieli w Starym
Sączu zespół specjalistyczny
z lekarzem i karetkę wyposażoną w specjalistyczny sprzęt.
Decyzję wojewody musi jeszcze
zatwierdzić minister zdrowia.

MAPKA PODSTACJI
POGOTOWIA W POWIECIE
NOWOSĄDECKIM
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Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne
wspierane przez Powiat Nowosądecki w 2011 r.
• kultura fizyczna i sport,
• turystyka
• ochrona i promocja zdrowia
• edukacja ekologiczna
oraz
z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze PowiaKonkursy obejmują zadania tu Nowosądeckiego.
z dziedzin wymienionych w Programie Współpracy Powiatu No- Na stronie www.starostwo.
wosądeckiego z Organizacjami nowy-sacz.pl w zakładce „OrPozarządowymi na rok 2011, ganizacje Pozarządowe”/ Proczyli:
gramy i granty dla organizacji
• kultura i ochrona dziedzic- znaleźć można:
• Program Współpracy Powiatu
twa narodowego,
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do składania
ofert w otwartych konkursach
ofert na zadania publiczne, których realizację w roku 2011 r.
wspiera Powiat Nowosądecki.

marzec 2011

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011,
• Regulamin określający tryb postępowania o udzielenie dotacji
związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
• Znowelizowaną ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru

umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego
zadania,
• formularze wymaganych dokumentów w formie edytowalnej.

Warunkiem przystąpienia do
konkursu jest złożenie, bądź
przesłanie do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w terminie do dnia 21 marca
2011 r. (włącznie) oferty zgodnej ze wzorem określonym we
wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje
nt. konkursu znajdują
się na portalu powiatu
nowosądeckiego:
www.starostwo.nowy-sacz.pl
w zakładce „Organizacje
Pozarządowe”/ Programy
i granty dla organizacji,
a także w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa (adres:
www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
w zakładce „Programy, granty,
konkursy” i na tablicy ogłoszeń
Starostwa.

