
   `          PROTOKÓŁ Nr 4/2016
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 13 czerwca 2016 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 sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18.

4. Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  Powiatu  Nowosądeckiego  –  w  zakresie  

nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

5.  Informacja  na  temat  złożonych  wniosków dotyczących  pozyskiwania  środków z  UE  

i innych źródeł zewnętrznych.

6. Ocena wykonania budżetu za 2015 r., w zakresie infrastruktury.

7. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. 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,
Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Janusz Golec - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Maria Popiela - Inspektor w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Członków Komisji czy są 
i wnioski do porządku obrad.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie porządek obrad komisji.
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 3/2016 z 12 maja 2016 r. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3
Inspektor w Zespole  ds.  Gospodarki  Nieruchomościami Maria  Popiela  przedstawiła  projekt 
uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości 
położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18.

Z dniem 7 grudnia 2015 r. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu został przeniesiony do 
obiektów  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Starym  Sączu  przy  ul.  Partyzantów  15, 
aprzedmiotowa nieruchomość została przejęta do  powiatowego  zasobu nieruchomości.
W przypadku gdy  na wyżej opisanej  nieruchomości Powiat nie będzie realizował zadań własnych, 
nieruchomość może  zostać przeznaczona do sprzedaży  na zasadach ogólnych,  w drodze przetargu.
Zgodnie  z  uchwałą   Rady Powiatu  Nowosądeckiego podjętą  w 2009 r.  w sprawie  ustalenia  zasad 
gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego - zbycie nieruchomości przez Powiat może 
nastąpić, jeżeli zbywana nieruchomość nie jest konieczna do realizacji zadań własnych powiatu.
Pani Maria Popiela podkreśliła, iż  do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych powiatu dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 4
Inspektor w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami Maria Popiela przedstawiła informację 
o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie nieruchomości wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2015 roku.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.
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Ad.5
Wicestarosta Nowosądecki  Antoni  Koszyk  przedstawił informację na temat  złożonych wniosków  
dotyczących pozyskiwania środków z UE i innych źródeł zewnętrznych.
W okresie od 1 stycznia do 30 maja br. jednostki organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego opracowały 
oraz złożyły 12 wniosków o dofinansowanie. Wicestarosta omówił po kolei wnioski uwzględniając cel 
projektu, jego wartość oraz stopień realizacji. Szczegółowy wykaz stanowi tabela, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  uzupełnił, iż nie ma decy-
zji  w  sprawie  wniosków   Powiatu  dotyczących  dróg  objętych  programem rewitalizacji  obszarów  
wiejskich. W dalszej części Pan Adam Czerwiński poinformował, o tym, że Starosta Nowosądecki  
odebrał promesy na odbudowę szkód powodziowych. Obejmują one 3 zadania:

− wyrwy przy ul. Szczawnickiej w Piwnicznej 

− przy drodze powiatowej Stróże-Polna,

− odbudowa ok. 600 m nawierzchni drogi w Bereście.
Następnie Członkowie Komisji zostali poinformowani o promesach o dofinansowaniu przygotowania  
dokumentacji inżynieryjno-geologicznej dot. osuwisk. (dwóch przy ul. Węgierskiej w Grybowie oraz 1 
w Łazach Brzyńskich). Zgodnie z zasadami dofinansowaniu będą podlegać tylko te zadania, których koszt 
opracowania dokumentacji przekroczy 40 tys zł.
Członek Komisji Tadeusz Zaremba zapytał w jakim % dofinansowane będą wnioski na powodziówki 
i osuwiska?

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński odpowiedział,  iż  
dofinansowanie zadań objętych promesami na usuwanie skutków powodzi i osuwiska wynosi 80 %. 30 
czerwca br. mija termin przesłania wymaganych dokumentów dotyczących dofinansowania tych zadań.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poinformował, iż Komisja analizo-
wała na bieżąco realizację zadań w dziale Transport i Łączność. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Adam Czerwiński na bieżąco informował o postępie prac w trakcie realizacji planu i budżetu. Pan Antoni 
Poręba podkreślił, iż przedstawiona informacja szczegółowo oddaje realizację w tym dziale. Komisja nie 
wniosła uwag do materiału przedłożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad. 7
Członkowie  komisji  zapoznali  się  z  pisemną  informacją  na  temat  rozstrzygniętych   przetargów na 
dostawy, prace budowlane, usługi i zakupy w dziale 600. We wszystkich postępowaniach stosowane są 
zasady wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam 
Czerwiński poinformował, iż obecnie procedurę przetargową wydłużają niskie ceny na roboty budowlane. 
Wynika  to  z  konieczności  przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  w  celu   wykazania,  że 
oferowana cena nie jest rażąco niska.
Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.
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Ad. 8
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał o wypłaty odszkodowań za 
grunty pod obwodnicę zachodnia Nowego Sącza?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński  odpowiedział, iż wszystkie postępowania 
dotyczące  wypłaty odszkodowań za  grunty zajęte  pod obwodnicę  zachodnia  Nowego  Sącza  objęte 
ostatecznymi  decyzjami  Prezydenta  Miasta  Nowego  Sącza  zostały  zakończone  i  wszystkie 
odszkodowania zapłacono.

Członek Komisji Joanna Stawiarska zapytała jaka jest koncepcja wobec niewykorzystanych środków 
przewidzianych w uchwale budżetowej na współfinansowanie chodników?

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż nadal oczekuje się, że gminy, które dekla-
rowały współfinansowanie budowy chodników przedłożą przygotowaną dokumentację oraz ważne zgło-
szenia lub pozwolenia na realizację tych zadań.

Ad.9
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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