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                                PROTOKÓŁ Nr 2/2017 
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 23 marca 2017 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady 
Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowosądeckiego. 

4. Informacja z działalności za 2016 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

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 biorą 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, 

Adam Czerwiński   - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Alicja Lichoń   - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

Sławomir Kmak  - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –   
Szpital im. J.Dietla w Krynicy Zdroju, 

Marcin Dyczek  - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Członków Komisji czy są  
i wnioski do porządku obrad. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie porządek obrad. 
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół  
nr 1/2017 z 15 lutego 2017 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –   Szpital im. J.Dietla                
w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Nowosądeckiego. 

Środki pożyczki stanowić mają dofinansowanie aktualnie realizowanego przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa Szpitala…” . Warunki pożyczki przewidują preferencyjne oprocentowanie oraz 
możliwość umorzenia części kwoty, co pozwala na ekonomiczniejszą realizację inwestycji. Kwota 
zabezpieczenia wierzytelności ustanowioną hipoteką nie przewyższy wartości rynkowej tej 
nieruchomości, która zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę wynosi 
3.589.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba wyraźnie zaznaczył, iż ma nadzieję, 
że ta decyzja nie wpływa na zadłużenie powiatu, jednocześnie prosząc o ewentualne skutki tej decyzji. 

 
 
Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Marcin Dyczek wyjaśnił zasady 
zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z uwzględnieniem zakresu obciążania hipoteką                         
z jednoczesnym oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 6 k.p.c. jak 
również stan faktyczny i prawny nieruchomości podlegającej obciążeniu. Omówił zasady 
ustanowienia hipoteki oraz charakter i skutki oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 
Oceniając wpływ podejmowanych czynności wskazał na brak ich powiązania z konstrukcjami 
poręczenia i gwarancji, a więc z czynnościami których użycie w aktualnym stanie budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego miałoby wpływ na wskaźniki finansowe  w świetle ustawy o finansach 
publicznych   
 
 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 
 
 
 
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  
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Ad. 4 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 
informację z działalności za 2016 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ze 
szczególnym uwzględnieniem ; 

 stanu infrastruktury drogowej w Powiecie Nowosądeckim w 2016 roku i organizacją 
zarządzania drogami, 

 wydatków w działach nadzorowanych przez jednostkę. 

Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzono w większości przypadków 
wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym generalnie w drodze przetargów nieograniczonych. 
Siłami własnymi – tj. przez pracowników służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg i przez 
pracowników zatrudnionych okresowo w ramach robót publicznych – wykonywano wszelkie prace 
związane z doraźnymi naprawami i bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, remontem przepustów, 
oznakowaniem, montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, ścinaniem poboczy, 
wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie drogowym, renowacją rowów, a także przebudową i 
remontami chodników. 

W 2016 r. efektem działań było m.in. uzyskanie: 

- nowych nawierzchni bitumicznych – 7.076 mb, 

- odbudowa i remont 2 mostów, 

- remont 2 przepustów, 

- budowa, przebudowa i remont 6.253,9 mb chodników, 

- montaż 1.988 barier energochłonnych. 

 
Komisja przyjęła informację.   
 

 

Ad.5/6 

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     


