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PROTOKÓŁ Nr 1/2014
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 19 grudnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
3. Wstępne omówienie budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.
4. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie
i przywitał wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu bierą udział Członkowie Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Marek Pławiak

- Starosta Nowosądecki,

Antoni Koszyk

- Wicestarosta Nowosądecki,

Marian Ryba

- Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,

Maria Jękot

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Adam Czerwiński

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek

- Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił porządek posiedzenia
i poddał go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zgłosił kandydaturę Pana
Mariana Dobosza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Mariana
Dobosza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
Za kandydaturą 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wiceprzewodniczącym Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego został Pan
Marian Dobosz.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu Maria Jękot wstępnie nakreśliła projekt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na
2015 rok. Nadmieniła, iż do przedłożonego projektu omawianej uchwały budżetowej na rok 2015
nie zapadły ostateczne decyzje. Zostaną wniesione autopoprawki. Wysokość prognozowanych
dochodów budżetu Powiatu Nowosadeckiego na 2015 rok wynosi 170.918.900 zł, a planowanych
wydatków 177.490.200 zł. Planowany wynik finansowy na 2015 rok tj. różnica między dochodami
a wydatkami jest ujemna i wynosi 6.571.300 zł – tym samym budżet Powiatu jest defiocytowy.
Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 3,8 %. W porównaniu do Uchwały Budżetowej
Powiatu na 2014 rok, wysokość dochodów wzrasta o 11,7 %, tj. o 17.935.600 zł., co wynika między
innymi ze wzrostu o 29 % prognozowanej kwoty dochodów z tytułu dotacji z budzetu Unii
Europejskiej i srodków pochodzacych z innych źródeł zagranicznych, w tym w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co związane jest przede wszystkim
z realizacją „Budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza” w 2015 roku, na którą
dofinansowanie wyniesie 33.846.342 zł. Prognozowane dochody w kwocie 170.918.900 zł są niższe
od zaplanowanej kwoty wydatków 177.490.200 zł o 6.571.300 zł. Założony deficyt budzetowy
zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 5.454.000 zł
i z wolnych środków jako nadwyzki środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 1.117.300
zł.
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Ustalone przychody budżetu Powiatu na 2015 rok w wysokości 13.117.300 zł będą pochodzić:
 z planowanych do zaciągnięcia dwóch kredytówdługoterminowych w łacznej kwocie
12.000.000 zł,
 kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokosci 1.117.300 zł.
W budżecie Powiatu na 2015 rok zabezpieczone zostały wydatki niezbędne na funkcjonowanie
jednostek budżetowych Powiatu, obsługę długu Powiatu i raty kredytów wynikające z umów
zawartych z bankami oraz na inwestycje wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
W przypadku nie zwiększenia w trakcie roku budżetowego dotacji przeznaczonej na utrzymanie
jednostek pomocy społecznej, wydatki na ten cel będą uzupełnione z utworzonej rezerwy celowej
na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej.
Łączna kwota wydatków planowanych na 17 projektów w ramach programów współfinansowanych
z dotacji z budżetu UE i środków z innych źródeł zagranicznych – wynosi 54.355.809 zł, co
stanowi 30,6 % wydatków budżetu Powiatu ogółem.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak

poinformował, iż projekt budżetu na 2015 rok jest

analizowany w poszczególnych działach przez Członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
odpowiedzialnych za dane zadanie. Starosta podkreślił, iż jest przygotowana wstępna strategia oraz
propozycje do projektu Budżetu na nadchodzący rok. Tymczasem zaproponował, aby poszczególne
Komisje Rady zajęły się przygotowaniem wniosków i wnikliwą analizą materiału
w poszczególnych działach. Dopiero wówczas po zebraniu wszystkich wniosków z odpowiednich
merytorycznie komisji będzie można podjąć konkretne decyzje.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił członkom komisji zadania
„powodziowe” wnioskowane do dofinansowania w 2015r.:
1. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1561K Sienna – Siedlce.
2. Odbudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec.
3. Odbudowa drogi powiatowej nr 1531 K Rytro – Sucha Struga – Głębokie.
4. Remont drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa - Miłkowa
5. Remont drogi powiatowej nr 1564K Korzenna – Jasienna – Przydonica.
Następnie przedstawił zadania „osuwiskowe” wnioskowane do dofinansowania w 2015r.:
1 Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572K Grybów – Krużlowa Niżna.
2. Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1559K Tęgoborze – Tabaszowa –
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Tęgoborze Just.
3. Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie
Bartkowa Posadowa.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek do Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego o zainicjowanie prac projektowych przy udziale Zakładu Linii
Kolejowych zmierzających do przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową
w Ptaszkowej.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba nadmienił, iż sprawę wstępnie omówił z Dyrektorem PLK
w Nowym Sączu.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Członek Komisji Józef Świgut poruszył kwestię środków na budowy chodników w gminanch na
Sądecczyxnie. Zaproponował, aby dokonać bilansu inwestycji w poszczególnych gminach za okres
15 lat. Zasugerował również, aby podjąć się opracowania kryteriów budowy chodników
z konkretnymi założeniami. Uważa, że takie kryteria powinny być czytelne dla wszystkich.
Członek Komisji Marta Adamczyk twierdzi, iż dobrym pomysłem jest utworzenie bilansu tzw.
zestawienia inwestycji w poszczególnych gminach. Uważa jednak, iż w/w zestawienie powinno
zawierać inwestycje z 4 ostatnich lat tj. ostatniej kadencji.
Członek Komisji Joanna Stawiarska uważa, iż robienie bilansu inwestycji jest niekonieczne, aby
udowodnić co zostało zrobione do tej pory. Jej zdaniem dobrym pomysłem jest utworzenie jasnych
reguł i kryteriów budowy chodników, tak aby były rzeczowe i miarodajne.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek do Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego o dokonanie bilansu inwestycji na drogach powiatowych na terenie
Sądecczyzny z uwzględnieniem

chodników

dróg z

czterech

kadencji

Rady Powiatu

Nowosądeckiego.
Wniosek został odrzucony.
Za – 1 głosy, przeciw – 4 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek do Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego o dokonanie bilansu inwestycji na drogach powiatowych na terenie
Sądecczyzny z uwzględnieniem chodników dróg w ostatniej kadencji Rady Powiatu
Protokół Nr 1/2014 19 grudnia 2014 r.

4

Nowosądeckiego.
Wniosek został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.
Za – 4 głosy, przeciw – 2 głosów, wstrzymujących się – 1 głosy.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek do
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o powołanie podkomisji w składzie:
1. Józef Świgut – Przewodniczący Komisji,
2. Franciszek Kantor – Członek Komisji,
3. Marian Kuczaj – Członek Komisji,
4. Joanna Stawiarska – Członek Komisji,
celem opracowania kryteriów podejmiowania budowy chodników przy drogach powiatowych we
współpracy z gminami oraz remontów dróg powiatowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił propozycje planu pracy
Komisji na 2015 rok z prośbą o dopisanie dwóch punktów tj.:
 Bieżąca realizacja przyjętych wniosków na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji.
 Objazd po drogach powiatowych proponowanych do remontów w 2015 roku.
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Projekt planu pracy Komisji na 2015 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zwrócił się z zapytaniem na jakim
etapie jest sprzedaż budynku Liceum Ogołnokształcącego w Grybowie ?
Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek

poinformował, iż budynek stoi

w samym centrum miasta, przy głównej pierzei Rynku, wolnostojący, murowany, podpiwniczony,
trzypiętrowy, o powierzchni netto 1.362 m kw., Działka znajduje się na terenach usług publicznych
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o charakterze użyteczności publicznej, w tym usług publicznych związanych z oświatą oraz usług
komercyjnych i rzemiosła z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 5 mln zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 250 tys. zł. Do tej pory odbyły się 4 przetargi – nie ma zainteresowania.
Członek Komisji Tadeusz Zaremba zapytał kiedy była prowadzona wycena przez rzeczoznawcę.
Zapytał czy możliwa jest sprzedaż działki bez aktualnego operatu?
Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek odpowiedział, iż operat jest ważny przez
rok od momentu wydania.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek do Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego o rozważenie możliwości obniżenia wartości sprzedaży budynku Liceum
w Grybowie biorąc pod uwagę otwierające się możliwości włączenia się w tą inwestycje programu
unijnego i samorządów Grybowa.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Antoni Poręba

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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