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Protokół nr 1/2011
z posiedzenia inauguracyjnego
Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
Nowy Sącz, 19 kwiecień 2011
UMNS, Rynek 1, Sala nr 15
Rozpoczęcie godz. 11.00, zakończenie godz. 13.30.
UŜywane skróty:
UMNS – Urząd Miasta Nowego Sącza,
Komisja - Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
AD. 1
Pan Paweł Kukla Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej otworzył I posiedzenie Komisji
w bieŜącej kadencji władz samorządowych. Przywitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności,
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad. Udział w posiedzeniu wzięło 11
członków Komisji. Nieobecny był jeden członek Komisji – Krzysztof Migacz Pełnomocnik Sądeckiej Izby
Gospodarczej ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym.
Dodatkowo w posiedzeniu Komisji uczestniczył Jerzy GwiŜdŜ Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
oraz Jan Golonka Starosta Nowosądecki.
Paweł Kukla zapoznał zgromadzonych z proponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad został
poszerzony o punkt dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Wspólnej
Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego
Sącza. Zmiana w regulaminie Komisji polegała na zmianie zapisu dotyczącego podmiotu prowadzącego
obsługę administracyjno-biurową Komisji. Dotychczas obsługę prowadziła Kancelaria Powiatu Starostwa
Powiatowego. Obecnie organizacją prac Komisji zajmie się Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ukonstytuowanie się komisji.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
4. Przedstawienie planu pracy i tematyki spotkań.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
AD. 2
Uczestnicy posiedzenia przystąpili do wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji.
Tak jak w poprzednim okresie funkcjonowania Komisji zgodnie ustalono, Ŝe przewodniczącym zostanie
przedstawiciel samorządu gospodarczego, a wiceprzewodniczącymi przedstawiciele samorządu
terytorialnego.
Pan Paweł Kukla poprosił o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego Komisji spośród przedstawicieli
środowiska przedsiębiorców.
Pan Jan First Starszy Cechu Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorczości w Nowym
Sączu zaproponował na przewodniczącego Komisji Pana Pawła Kukle.
Nie zgłoszono innych kandydatur. Zgłoszona kandydatura na przewodniczącego Komisji zyskała pełne
poparcie delegatów. Uczestnicy posiedzenia zgodnie zdecydowali, Ŝe głosowanie będzie jawne.
Przystąpiono do głosowania. Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie przy głosie wstrzymującym
kandydata. Przewodniczący Komisji podziękował za udzielony mandat zaufania.
Pan Paweł Kukla poprosił o wskazanie kandydatur na dwóch wiceprzewodniczących Komisji ze strony
samorządu terytorialnego – jednego przedstawiciela Miasta Nowego Sącza oraz jednego przedstawiciela
Powiatu Nowosądeckiego.
Pan Jan First zgłosił na wiceprzewodniczącego kandydaturę Pana Józefa Antoniego Wiktora Radnego
Miasta Nowego Sącza.
Pan Józef Leśniak Radny Powiatu Nowosądeckiego zaproponował na wiceprzewodniczącego Komisji Pana
Wiesława Pióro Radnego Powiatu Nowosądeckiego.
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Obie zgłoszone kandydatury na wiceprzewodniczących Komisji zyskały pełne poparcie uczestników
posiedzenia. Zostały przyjęte jednogłośnie przy głosach wstrzymujących kandydatów.
Po ukonstytuowaniu się władz Komisji jej prowadzenie przejął przewodniczący Komisji.
AD. 3
Pan Paweł Kukla odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza oraz
zapytał o ewentualne uwagi do proponowanych zmian w regulaminie Komisji.
Pan Jan First wniósł propozycję zmiany pkt nr 12 Regulaminu Komisji poprzez dodanie zapisu dotyczącego
przekazywania Członkom Komisji protokołu z posiedzenia wraz z załącznikami do niego.
Pani Magdalena Januszek Gródek, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS poinformowała
zgromadzonych, Ŝe zatwierdzone protokoły z posiedzeń będą publikowane na internetowym serwisie
Nowego Sącza w specjalnie do tego celu przygotowanej zakładce poświęconej pracom Komisji. Obecnie
jest opracowywana strona informacyjna nt. prac Komisji. Propozycja w tym zakresie zostanie
przedstawiona członkom Komisji na najbliŜszym posiedzeniu.
Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza wraz ze zgłoszoną poprawką w pkt 12
Regulaminu Komisji, polegającą na dodaniu zdania w następującym brzmieniu: „Członkowie Komisji
otrzymują protokół wraz z załącznikami do niego z posiedzenia Komisji.”, została przyjęta jednomyślnie.
AD. 4
Pan Paweł Kukla poprosił Starostę Nowosądeckiego oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
o przedstawienie propozycji tematów, którymi powinna zająć się Komisja, tematów, w których powinna
wesprzeć działania Miasta i Powiatu.
Pan Jan Golonka Starosta Nowosądecki poinformował, Ŝe nie chce narzucać tematyki prac. Na pewno
podejmowane tematy powinny bezpośrednio dotyczyć przedsiębiorców.
Pan Jerzy GwiŜdŜ Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza zaznaczył, Ŝe pierwszeństwo
w podejmowanych działaniach przez Komisję powinny mieć kwestie szczególnie leŜące miastu na sercu,
czyli gospodarcze i społeczne oŜywienie miasta. Kolejnym istotnym tematem jest róŜnicowanie stawek
podatków i opłat lokalnych, a takŜe kwestie wpływania na godziny otwarcia placówek handlowych
i usługowych, szczególnie tych działających w obszarze Starego Miasta. Zaznaczył, Ŝe wg niego
najwaŜniejsze to, aby w pracy Komisji było mniej ideologii, a więcej konkretów. Polityka miasta powinna
ściśle wynikać z istniejącej Strategii Rozwoju Miasta, która musi mieć zastosowanie, a bez wspólnego
zaangaŜowania przedsiębiorców i samorządowców nie będzie to moŜliwe.
Pan Paweł Kukla przedstawił następujące propozycje tematów, którymi powinna zająć się Komisja:
1. debata społeczna na temat powiększenia aglomeracji miasta Nowego Sącza,
2. nowy okres programowania 2014 – 2020. Wspólnie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza oraz
Starostą Nowosądeckim wysunąć propozycje projektów indykatywnych dla miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego, w szczególności uzdrowisk,
3. zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji wraz z Komisją Wspólną działającą przy Marszałku
Województwa Małopolskiego pod hasłem „Sądecczyzna - Strategia Rozwoju Małopolski”,
4. wspólna konferencja gospodarcza województwa preszowskiego (Słowacja) i Sądecczyzny,
5. współpraca gospodarcza z zagranicą. Wzbogacenie oferty Miasta Nowy Sącz i Starostwa
Powiatowego we współpracy z miastami partnerskimi od strony gospodarczej (rodzimej
gospodarki). Pokazanie gospodarczego potencjału Sądecczyzny w kontaktach z zagranicą. Podobne
działania realizuje Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie,
6. plany zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach. Zastanowić się czy Komisja
powinna być inicjatorem powołania Komisji Przestrzennej realizującej wspólne projekty pomiędzy
gminami w zakresie planowania przestrzennego,
7. kontynuacja tematu pn. „Obwodnica Północna Nowego Sącza” oraz Obszar „Natura 2000”,
8. kontynuacja tematu Projekt „Siedem Dolin”,
9. Organizacja konkursu - rankingu gmin przyjaznych rozwojowi przedsiębiorczości. Wspólne
opracowanie kryteriów, ankiety. Ranking cykliczny – raz w roku, planowany termin
przeprowadzenia konkursu to przełom miesiąca maja/czerwca.
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Pan Paweł Kukla zastrzegł, Ŝe jako Przewodniczący Komisji zobowiązuje się do pilotaŜu oraz
dyscyplinowania Członków Komisji w zakresie przygotowania przedstawionych tematów.
Pan Józef Antoni Wiktor Radny Miasta Nowego Sącza zaznaczył, Ŝe Komisja musi się zająć jeszcze inną
waŜną kwestią, a mianowicie tworzeniem nowych miejsc pracy na Sądecczyźnie.
Pan Wiesław Pióro Radny Powiatu Nowosądeckiego powiedział, Ŝe Komisja powinna tak pracować, aby
po 4 latach pracy w Komisji jej członkowie mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami, a nie tylko pustymi
obietnicami. JeŜeli Komisja podejmie się zbyt wielu wyzwaniom, to moŜe im nie podołać. Przedsiębiorca
powinien być bezwzględnym priorytetem. Powinien nastąpić podział zadań – rozdzielić co jest zadaniem
samorządu, a co przedsiębiorców. Samorządy powinny zapewnić warunki do działania, a przedsiębiorcy
tworzyć miejsca pracy. Sądecczyzna ma duŜy potencjał. Jednak za mało jest bezpośrednich inicjatyw
pomocowych, a za duŜo pustych deklaracji. Komisja powinna określić sobie nadrzędny cel działania, aby
mieć się z czego rozliczyć w przyszłości.
Pan Jerzy GwiŜdŜ zwrócił uwagę, Ŝe duŜym problemem w podejmowanych działaniach jest mentalność
mieszkańców. W działaniu naleŜy rozróŜnić adresata. Decyzje samorządów w 90% uzaleŜnione są od
szerszego działania. NaleŜy rozgraniczyć cele z punktu widzenia samego miasta i regionu. NaleŜy
zastanowić się, czy Komisja powinna mieć charakter lobbystyczny, czy taki, który będzie działał dla dobra
publicznego. ZagroŜeniem dla Ŝycia handlowego w centrum miasta stanowią banki tam zlokalizowane.
NaleŜy szukać impulsów pobudzających Ŝycie społeczne i gospodarcze. NaleŜy dotrzeć do konkretnego
adresata.
Pan Wiesław Pióro zwrócił uwagę na kwestie polityki kanalizacyjnej i śmieciowej na Sądecczyźnie.
Zaznaczył równieŜ, Ŝe brak jest logiki w projektowaniu dróg. Zadeklarował osobiste zaangaŜowanie
w sprawę infrastruktury drogowej, aby nie marnować moŜliwości regionu. Bez dojazdu turystyka
w regionie nie istnieje.
Pan Józef Pyzik Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu
wskazał na cel powstania Komisji. Komisja powstała, aby rozwiązywać problemy trudne, sprawy
niemoŜliwe do zrealizowania. Jego zdaniem Komisja powinna się równieŜ zająć takimi tematami jak
promowaniem przedsiębiorczości wśród młodzieŜy, poniewaŜ istnieje problem wśród młodych ludzi
w zaistnieniu na rynku pracy. Kolejny temat to promowanie zdrowego trybu Ŝycia wśród mieszkańców.
Społeczeństwo powinno spędzać swój wolny czas bez nałogów. Powinno się nauczyć ludzi jak wykorzystać
wolny czas. Tutaj zwrócił uwagę na problem z wykorzystaniem obiektów sportowych w weekendy
i popołudniami. Obiekty są pozamykane. Na koniec wskazał na potrzebę wpłynięcia Komisji na
doprowadzenie do stworzenia rynku regionalnych produktów oraz programu ich skutecznej promocji.
Pan Jan Golonka powiedział, Ŝe w sprawie projektu „Siedmiu Dolin” istnieje problem mentalności
mieszkańców, postrzegania projektu przez ludzi. Brak tutaj punktu stycznego. Dla mieszkańców nie jest
istotny rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy. Zwrócił równieŜ uwagę na konieczność ujednolicenia
przepisów, które powinny stwarzać moŜliwość współpracy, a nie rywalizacji pomiędzy gminami.
Kończąc zaznaczył, Ŝe Komisja powinna zająć stanowisko w sprawie sprzedaŜy nieruchomości Skarbu
Państwa oraz zadeklarował swoją pomoc w sprawie uporządkowania planu zagospodarowania
przestrzennego w gminach.
Pan Jerzy GwiŜdŜ wyraził pełne poparcie dla wypowiedzi swojego poprzednika. Dodał na koniec, Ŝe
naleŜy zwrócić jeszcze uwagę na kwestie ekwiwalentu za wylesienie oraz dostosowanie obiektów do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jan Golonka Starosta Nowosądecki oraz Pan Jerzy GwiŜdŜ Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
opuścili posiedzenie Komisji o godz. 12.40.
Pan Józef Pyzik zwrócił uwagę na powaŜny problem z dostępem mieszkańców do ośrodków zdrowia. Wiele
starszych ludzi swój wolny czas wykorzystuje do spędzania go w kolejkach do lekarzy specjalistów.
Istnieje równieŜ istotny problem w systemie kształcenia, nad którym Komisja równieŜ powinna się
pochylić.
Pan Artur Czernecki Radny Miasta Nowego Sącza zawnioskował, aby na posiedzenia Komisji zapraszać
równieŜ parlamentarzystów, którzy są reprezentantami Sądecczyzny. Jego zdaniem Komisja powinna
podejmować działania, które będą wpływać na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Plany
zagospodarowania przestrzennego powinny natomiast być wcześniej opracowywane, aby przedsiębiorcy
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wiedzieli gdzie inwestować. Na koniec zwrócił uwagę na udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu lokalnej
społeczności i konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pani Magdalena Januszek – Gródek zaproponowała kolejny temat, którym powinna zająć się Komisja, tj.
programem rozwoju przedsiębiorczości dla Nowego Sącza. Poinformowała, Ŝe decyzją Rady Miasta Nowego
Sącza 22 marca br. prezydent miasta przystąpił do opracowania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla
Nowego Sącza. Opracowaniem programu zajmie się podmiot zewnętrzny - WyŜsza Szkoła Biznesu NLU
w Nowym Sączu, a dokładniej Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania. Właśnie podpisano umowę na
opracowanie programu. Niektóre z tematów, które zostały dzisiaj zaproponowane do pracy Komisji, będzie
moŜna wpisać w plan działań przygotowywanego programu.
Pan Jan First zwrócił uwagę, Ŝe Komisja nie ma praktycznie Ŝadnych uprawnień i decyzyjności. Ma
moŜliwość postulowania, ale bez Ŝadnych konkretnych działań. Zaznaczył, Ŝe jest bardzo duŜo waŜnych
kwestii podniesionych podczas dzisiejszego spotkania, którymi naleŜałoby się zająć, a Komisja ma tylko 12
członków. Wymaga to podziału z radnymi oraz organizacjami powoływanymi do rozwiązywania określonych
problemów. Zaznaczył, Ŝe względy przedsiębiorców są bardzo waŜne, ale bez pomocy i zaangaŜowania
władz niczego nie moŜna doprowadzić do końca. Przykładowo ciągłe zmiany w reformie szkolnictwa
pokazują tylko pesymistyczny kierunek rozwoju szkolnictwa zawodowego. Istnieje problem z uczciwym
i rzetelnym szkoleniem uczniów. Brak refundacji w szkoleniach. Działania organów ustawodawczych nie
przynoszą Ŝadnych rezultatów. Niektórzy parlamentarzyści są oderwani od społeczeństwa. W środowiskach
wiejskich odczuwa się brak spotkań z parlamentarzystami. JeŜeli wszyscy przy współudziale
parlamentarzystów, radnych podejmiemy działania, to wówczas moŜemy spodziewać się efektów.
Pan Stanisław Śmierciak Radny Powiatu Nowosądeckiego podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie
spotkań z parlamentarzystami. Zaproponował, aby zapraszać ich na posiedzenia Komisji, przekazywać
problemy, które leŜą w ich gestii i następnie ich z nich rozliczać. WaŜną kwestią, którą Komisja powinna
się zająć to realizacja przygotowanej wspólnej inwestycji polsko-słowackiej tj. budowy mostu na rzece
Poprad w Piwnicznej – Łomnicy. NaleŜy w tej sprawie podjąć interwencję w Ministerstwie Infrastruktury
w Warszawie. Kolejna sprawa to konieczność czuwania nad budową obwodnic Nowego Sącza – zachodnią
i północną. Następną kwestią będzie potrzeba rozwiązania problemu łączności między Nowym Sączem,
a Starym Sączem. Ulica Węgierska jest coraz bardziej zakorkowana. Resztę tematów zostanie przekazana
do biura Wydziału ds. Przedsiębiorczości.
Pan Józef Leśniak zaproponował, aby Komisja zajęła się problemem powstających na terenie Nowego
Sącza galerii handlowych. NaleŜałoby się tutaj zastanowić jak się to ma do handlu lokalnego. Zaznaczył
jednocześnie, Ŝe nie jest przeciwnikiem takich obiektów. Sam pracował „z drugiej strony”. Zarządzał 16
galeriami, dlatego ma na tym polu duŜe doświadczenie, którym chętnie podzieliłby się w pracy w Komisji.
Zaznaczył, Ŝe doskonale zna taktykę, strategię działania takich inwestorów. MoŜna by było spróbować
wypracować strategię określającą do jakiego poziomu, momentu powstają galerie, aby zachować
równowagę pomiędzy handlem lokalnym, a galeriami handlowymi.
Pan Józef Pyzik poinformował, Ŝe obroty w jego sklepie znajdującym się w okolicach Galerii Gołąbkowice
spadły o około 15%, dlatego będzie zmuszony zredukować zatrudnienie. Zwalnianie przez niego ludzi niesie
za sobą koszty społeczne.
Pan Wiesław Pióro powiedział, Ŝe równie waŜne jest wyznaczenie standardów w sposobie traktowania
klienta, czym równieŜ mogłaby się zająć Komisja. Do pracy w Komisji naleŜy się dobrze przygotować
i prawidłowo podejść do problemu. Dobrze postawiony problem zmusza do zajęcia konstruktywnej
postawy. Zaapelował, aby Komisja była pomostem pomiędzy jej członkami, a radą gminy. Komisja
powinna być komórką inicjującą działania. Jednak nie powinno się zapominać o ludziach, z którymi się
współpracuje.
AD. 5
Pan Artur Czernecki zaproponował, aby zaprosić na posiedzenie Komisji parlamentarzystów starających
się o reelekcję i poprosić o przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć dla regionu i planu działań
na przyszłe lata.
Pan Józef Pyzik zgłosił dwa wnioski do Przewodniczącego Komisji dotyczące zmiany dotychczasowej
formy posiedzeń Komisji, tj.:
−

zapewnić udział w kaŜdym posiedzeniu Komisji Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty
Powiatu Nowosądeckiego;
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−

kaŜdy z członków Komisji powinien zająć się jednym lub paroma tematami przyjętymi do pracy
przez Komisję. Odpowiadać za realizację tych tematów od początku do końca, a następnie na
koniec przedstawić Komisji podsumowanie z realizacji wybranego tematu.

Pan Paweł Kukla powiedział, Ŝe decyzją Prezydenta Miasta oraz Starosty było nie wpisanie się jako
Członkowie Komisji. Zwrócił uwagę, Ŝe moŜna ponownie rozwaŜyć umieszczenie zapisu
w statucie miasta i powiatu, który bezpośrednio delegowałby prezydenta miasta i starostę jako Członka
Komisji. Takie rozwiązanie funkcjonuje w przypadku Marszałka Województwa Małopolskiego i działającej
przy nim Komisji Wspólnej. Na końcu wyraził nadzieję, Ŝe sami Członkowie Komisji, ich temperament
zachęci Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starostę Nowosądeckiego do uczestniczenia w posiedzeniach
Komisji.
Członkowie Komisji wspólnie ustalili termin kolejnego posiedzenia Komisji. II posiedzenie Komisji zostało
zaplanowane na 27 maja 2011r. o godz.12.00.
AD. 6
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Paweł Kukla dziękując członkom Komisji za udział w posiedzeniu,
zamknął I posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Justyna Langenfeld
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Przewodniczący Komisji Wspólnej

Paweł Kukla
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