Znak: KW.111.2.2013
Protokół nr 2/2013
z posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
Nowy Sącz, 4 lipiec 2013
UMNS, Rynek 1, sala reprezentacyjna Ratusza
Rozpoczęcie godz. 11.00, zakończenie godz. 12.05.
Używane skróty:
Komisja - Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
AD. 1
Pan Paweł Kukla Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji. Przywitał wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad.
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Komisji. Nieobecnych było pięciu członków Komisji, tj.: Pan Jan
First Starszy Cechu Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Pan Józef Pyzik Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu, Pan Józef
Leśniak Radny Powiatu Nowosądeckiego, Pan Stanisław Śmierciak Radny Powiatu Nowosądeckiego, Pan
Krzysztof Migacz Pełnomocnik Sądeckiej Izby Gospodarczej ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym
oraz Pan Tadeusz Szewczyk Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. W zastępstwie Pana Tadeusza Szewczyka Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w
posiedzeniu uczestniczył Pan Czesław Krupa Dyrektor Biura Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym
Sączu - załącznik nr 2 do protokołu stanowi upoważnienie do reprezentacji.
Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z zaplanowanym porządkiem obrad.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Wspólnej z 03.06.2013.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Wspólnej za 2012 rok.
4. Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się 03.06.2013
parlamentarzystów i przedsiębiorców.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

z

udziałem

AD. 2
Przewodniczący Komisji przystąpił do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji z 03.06.2013.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu. Protokół został przyjęty przez aklamację.
AD. 3
Pan Paweł Kukla przeszedł do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Komisji za 2012 rok. Poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.
Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza za 2012
rok została przyjęta jednogłośnie.
Załącznik nr 3 do protokołu stanowi uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
AD. 4
Pan Paweł Kukla zwrócił się do zgromadzonych podczas posiedzenia o przedstawienie wniosków i spostrzeżeń po ostatnim posiedzeniu Komisji, jakie miało miejsce 3 czerwca br. z udziałem parlamentarzystów i przedsiębiorców.
Pan Czesław Krupa poinformował, że posiedzenie z 3 czerwca br. miało charakter manifestu politycznego. Nikt ze zgromadzonych podczas posiedzenia parlamentarzystów nie odpowiedział na jakże istotne
kwestie skierowane do nich przed posiedzeniem.
Pan Józef Wiktor zasugerował, aby wystąpić do parlamentarzystów z prośbą o pisemne ustosunkowanie
się do pytań i postulatów, jakie otrzymali przed czerwcowym posiedzeniem Komisji.
Pani Magdalena Januszek-Gródek zaznaczyła, że taka prośba do parlamentarzystów została wystosowana
od Przewodniczącego Komisji Pana Pawła Kukli. Dotychczas nie wpłynęły żadne pisemne odpowiedzi na
pytania i postulaty skierowane do parlamentarzystów. Ponadto poinformowała, że prośba o pisemne ustosunkowanie się do postulatów spotkało się ze złym odbiorem. Większość parlamentarzystów obecnych i
zabierających głos podczas posiedzenia stwierdziła, że jest to równoznaczne z ich stanowiskiem, co wyra1/3

żone jest w protokole z posiedzenia, które odbyło się 3 czerwca br. Na zakończenie zwróciła uwagę na
potrzebę moderowania dyskusji, aby przebiegała ona w sposób prawidłowy.
Pan Paweł Kukla podkreślił, że Posła można prosić, ale nie można od niego wymagać. Ponadto poinformował, że wszelkie deklaracje, jakie zostały złożone podczas ostatniego posiedzenia, a tym samym zostały zaprotokołowane, będą dążyły do realizacji. Zaznaczył, że odpowiednim krokiem będzie powołanie 3
zespołów złożonych z parlamentarzystów do pracy w poszczególnych zespołach. Zespoły winne się ukonstytuować do końca lipca 2013. Upoważnił Prezydium Komisji Wspólnej do wystąpienia do parlamentarzystów uczestniczących w posiedzeniu Komisji 3 czerwca br. z wnioskiem o powołanie 3 zespołów parlamentarnych działających na rzecz rozwiązania problemów strategicznych dla rozwoju społeczno – gospodarczego Sądecczyzny tj.: zespołu ds. drogi szybkiego ruchu Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka, zespołu ds. linii
kolejowej Podłęże – Piekiełko i zespołu ds. kompleksu turystyczno – narciarskiego „Siedem Dolin”. Przewodniczący zwrócił się z prośbą do zgromadzonych podczas posiedzenia o podjęcie stosownej uchwały.
Nawołał, aby nastąpił podział kompetencji pomiędzy członkami komisji w celu motywowania prac zespołów. Ponadto zobowiązał Prezydium Komisji Wspólnej do zwołania posiedzenia Komisji z udziałem członków zespołów parlamentarnych na 18 listopada br. Przewodniczący przeszedł do podjęcia uchwały. Poddał
pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały. Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium
Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i
Miasta Nowego Sącza do podejmowania czynności związanych z powołaniem przez parlamentarzystów
zespołów działających na rzecz rozwiązania problemów strategicznych dla rozwoju społecznogospodarczego Sądecczyzny została przyjęta jednogłośnie.
Załącznik nr 4 do protokołu stanowi uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza do
podejmowania czynności związanych z powołaniem przez parlamentarzystów zespołów działających na
rzecz rozwiązania problemów strategicznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Sądecczyzny.
Wiesław Pióro podkreślił, że posiedzenie 3 czerwca br. zostało zwołane z inicjatywy Komisji, w związku
z czym jako gospodarze mamy prawo „żądać” od uczestników spotkania konkretnych deklaracji i ustosunkowania się do przesłanych im postulatów. Podkreślił, że jako reprezentanci 3 samorządów Komisja jest
jednomyślna w swoich postanowieniach. Żyjąc w tym samym regionie powinien wszystkim przewodzić ten
sam cel, rozwój regionu. Parlamentarzyści przyjmując zaproszenie na posiedzenie Komisji w domyśle zaakceptowali warunki.
Pan Paweł Kukla podkreślił, że po ostatnim posiedzeniu Komisji odbierał sygnały, iż było to bardzo dobre
spotkanie. Poinformował, że spotkał się również z zarzutami osób obecnych podczas posiedzenia
3 czerwca br., iż było to spotkanie skupione na sprawach Pana Ryszarda Florka Prezesa Zarządu
FAKRO Sp. z o.o. Podniósł, iż projekt Siedem Dolin jest kwestią priorytetową dla całej Sądecczyzny, nie
tylko Pana Ryszarda Florka.
Pan Artur Czernecki podkreślił, że projekt Siedem Dolin, jest szansą na rozwój gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia. Poinformował, że projekt ten da możliwość stworzenia ok. 2 tys. nowych miejsc pracy,
a dzięki temu zahamuje migracje młodych ludzi.
Pani Lucyna Sieja podniosła, że być może parlamentarzyści nie są świadomi, czym jest projekt Siedem
Dolin i jak istotny jest on dla rozwoju regionu Sądecczyzny. Zauważyła, że poprzez tą inicjatywę nasz region szerzej otworzy się nie tylko dla polskich, ale też zagranicznych turystów.
AD. 5
Pan Paweł Kukla otworzył dyskusję. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski w Muszynie, które miało miejsce 16 maja br. przedstawiono aktualny stan prac dotyczący nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, w kontekście
możliwości wsparcia rozwoju uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych w Małopolsce. Poinformował, że na uzdrowiska było przeznaczone 40 mln zł, jednakże kwota ta została zmniejszona do 30 mln zł. Zaznaczył, że
należy znaleźć środki na odwierty geotermalne. Podkreślił, że odwierty te powinny być poprzedzone badaniami. Przytoczył przykład odwiertu w Krynicy Zdrój, zrealizowanego w połowie za publiczne pieniądze.
Uzyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pokrywającą połowę z niemal 17 mln zł
kosztów. Założeniem tego projektu było powstanie jednego z najnowocześniejszych ośrodków termalnych
w Polsce. Niestety projekt zakończył się niepowodzeniem, wód geotermalnych nie znaleziono. Kolejną
kwestią poruszoną przez Pana Pawła Kuklę były unijne środki finansowe. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Sądeckiej Izbie Gospodarczej coraz częściej mówią, że darmowe pieniądze psują rynek. Środki unijne powinny być przeznaczone na rozwój i badania, aby ożywić rozwój gospodarczy. Nie należy być dumnym z
wydawania unijnych pieniędzy. Należy tworzyć rozwiązania dające w przyszłości korzyści finansowe.
Pan Czesław Krupa zwrócił uwagę na potrzebę zmiany przepisów w zakresie kompetencji samorządu gospodarczego. Zaznaczył, iż organizacje samorządu gospodarczego są integralnym elementem systemu
prawnej regulacji wykonywania działalności gospodarczej. Organizacje te powinny ściśle współpracować
w zakresie swoich zadań z organami państwowymi, a także powinny spełniać niektóre funkcje administra2/3

cji gospodarczej. O powstaniu kolejnych działalności gospodarczych powinien decydować samorząd gospodarczy.
Pan Paweł Kukla zwrócił uwagę na potrzebę zainteresowania się kwestią Stref Aktywności Gospodarczej.
Magdalena Januszek–Gródek zaznaczyła, iż tworzone Strefy Aktywności Gospodarczej podzielono na obszary od 2 do 20 ha i powyżej 20 ha. Podniosła, że Miasto Nowy Sącz nie ma nawet 2 ha, aby skorzystać
z tego projektu.
Pan Paweł Kukla zasugerował, że należy te mniejsze tereny scalać. Należy pokazać władzom Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, że Sądecczyźnie zależy na rozwoju naszego regionu. Temat należy drążyć, aby powstało kilka mniejszych stref aktywności gospodarczej. Należy stworzyć przestrzeń dla
działalności gospodarczej.
Pan Czesław Krupa odniósł się do obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalenie kwoty 7,50 zł było stawką wprowadzającą w błąd mieszkańców, gdyż przepisy Ordynacji podatkowej
przewidują zaokrąglanie kwot do pełnych złotych.
Pan Wiesław Pióro podniósł, iż gospodarka rozwija się głównie na bazie dróg. W okresie programowania
2014-2020 wstrzymane będą fundusze europejskie na dofinansowanie dróg lokalnych. Istnieje realne zagrożenie, że inwestycje na drogi lokalne nie będą finansowane z nowego budżetu unijnego, co niestety
znacznie wpłynie na pogorszenie infrastruktury transportowej. Poddał pod zastanowienie czy nie jest to
świadome działanie parlamentu unijnego.
Pan Paweł Kukla poinformował zgromadzonych, że był na spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Uzyskał tam informację, że w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim przyznane zostaną akredytacje dla
firm szkolących w różnych zakresach. Podkreślił, że akredytowane będą głownie firmy powiązane z najlepszymi wykładowcami. Na zakończenie dodał, iż wiele firm działa pod warunkiem otrzymania akredytacji.
Pani Magdalena Januszek-Gródek odniosła się do wypowiedzi przedmówcy stwierdzając, że takie praktyki
są sprzeczne z przepisami pomocy publicznej. Przedsiębiorca w złej sytuacji finansowej nie może otrzymać środków publicznych. Nadmieniła również, iż po zakończonym okresie korzystania z preferencyjnej
stawki ZUS zamyka się bardzo dużo działalności gospodarczych.
Pan Paweł Kukla podał, że paradoksem w Polsce jest realizowanie niezrozumiałych projektów. Badania
wykazują, że jedynie 10-15 % społeczeństwa jest zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Na zakończenie dodał, że polską gospodarkę czekają burzliwe czasy.
AD. 6
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji oraz zaproszonym
gościom za udział w posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Załączniki do Protokołu:
1.
2.
3.
4.

Lista obecności członków Komisji.
Upoważnienie do reprezentacji Członka Komisji.
Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza do podejmowania
czynności związanych z powołaniem przez parlamentarzystów zespołów działających na rzecz rozwiązania problemów strategicznych dla rozwoju społeczno gospodarczego Sądecczyzny.
5. Zaproszenie na posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Wspólnej

Paweł Kukla
Protokół sporządziła:
(-) Justyna Langenfeld
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
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