
            PROTOKÓŁ Nr 5/2016
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 września 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. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.

4. Informacja na temat wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie przekazania 

Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 K 

Łącko – Wola Kosnowa od km 4+953 do km 6+179.
6. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. 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
Janusz Banaczyk - Dyrektor Wydziału Geodezji
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Janusz Golec - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Halina Hajtek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Alicja Lichoń - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami
Artur Rola - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
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 4/2016 z 13 czerwca 2016 r. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3
Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Halina  Hajtek przedstawiła  informację 
o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
Dokonano realizacji remontów i inwestycji w dwóch placówkach pomocy społecznej:

• Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach:
- bieżące naprawy maszyn i urządzeń – kwota 4.265,10 zł
-  zakupy inwestycyjne  (pralka,  suszarka  oraz  piec  konwekcyjno-parowy z  osprzętem)  –  kwota 
32.349, 00 zł.

• Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach:
- naprawa urządzeń biurowych- kwota 150, 00 zł
- remont i konserwacja budynku – kwota 3.195,07 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń przemysłowo-gospodarczych – kwota 6.851,31 zł
- naprawa urządzeń kuchni -kwota 196,80 zł
- remont oczyszczalni – kwota 13.982,55 zł.

W  pozostałych  placówkach  pomocy  społecznej,  w  bieżącym  roku  nie  poniesiono  żadnych 
wydatków na remonty i inwestycje.

Komisja przyjęła informację.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 4
Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Artur  Rola  przedstawił  informację  na  temat 
wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych m.in.: w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu, w  Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Grybowie, w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Pawła II  w Krynicy Zdroju, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera 
w  Starym  Sączu,  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Wincentego  Witosa  w  Nawojowej, 
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Komisja przyjęła informację.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym Sączu  Adam  Czerwiński  przedstawił  projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat 
Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 K Łącko – Wola Kosnowa od km 4+953 do km 6+179.

Wójt Gminy Łącko wystąpił z propozycją przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1540 K 
Łącko –Wola Kosnowa na odcinku od km 4+ 953 (skrzyżowanie z drogą w kierunku wsi Wola 
Piskulina) do km 6+179 (koniec ww. drogi powiatowej).
Zarządzanie  drogami  publicznymi  może  być  przekazywane  między  zarządcami  w  drodze 
porozumienia i wymaga wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.
Przedmiotowe porozumienie umożliwi pozyskanie przez Gminę zewnętrznego dofinansowania na
realizację robót polegających na budowie chodnika na tym odcinku drogi. Gmina Łącko deklaruje
zarządzanie ww. odcinkiem drogi przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania  Wójtowi 
Gminy Łącko przez Powiat  Nowosądecki  zarządzania drogą powiatową 1540 K Łącko – Wola 
Kosnowa od km 4+953 do km 6+179.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 6
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek  przedstawiła  informację o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2016 roku w zakresie obejmującym działania 
komisji.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba  zapytał  jak  w  rzeczywistości 
wygląda spłata kredytów?

Protokół Nr 5/2016 15 września 2016 r. 3



Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  odpowiedziała,  iż  każda  jednostka 
samorządu  terytorialnego  może  spłacać  tyle,  ile  wykazują  historyczne  wskaźniki  nadwyżki. 
W rzeczywistości  wygląda to tak,  iż  mając możliwości finansowe, nie  można spłacać więcej,  gdyż 
ogranicza wskaźnik.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zasygnalizował, iż  należałoby się 
zwrócić  do  parlamentarzystów,  aby zmienić  prawo  tak,  by  dawało  większą  swobodę  samorządom 
w spłacie zaciągniętych kredytów.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  sugeruje,  iż  można  takie  wystąpienie  skierować  na 
posiedzenie  Związków  Powiatów  Polskich,  by  oni  wnioskowali  w  imieniu  wszystkich  jednostek 
samorządów terytorialnych o zmianę prawa w tym zakresie.

Członkowie  Komisji zobowiązali  Małgorzatę  Bochenek  Skarbnika  Powiatu  Nowosądeckiego  do 
przygotowania  wystąpienia  do  Związku  Powiatów Polskich,  które  przedłoży Starosta  Nowosądecki 
Marek Pławiak na najbliższym posiedzeniu. Dotyczyłoby zmian zapisów artykułu 243 ustawy o finansach 
publicznych  w  zakresie  indywidualnego  wskaźnika  zadłużenia.  W obecnym  kształcie  metodologia 
wyznaczenia  tego wskaźnika  ogranicza  Powiatom spłatę  zadłużenia  pomimo posiadania  możliwości 
finansowych spłaty.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba  zapytał  o  realizację  budżetu 
w Powiatowym Nadzorze Budowlanym?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec odpowiedział,  iż  roczny budżet jakim 
dysponuje placówka nie  jest  duży.  W 2015 roku to było niecałe 725 tys.  zł.  Te pieniądze musiały 
wystarczyć na pensje i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, na czynsz i świadczenia czynszowe, 
utrzymanie samochodów służbowych, wysyłkę poczty oraz inne niezbędne wydatki, takie jak materiały 
biurowe, między innymi papier, tonery czy koperty. Pracy jest naprawdę bardzo dużo.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  zasygnalizował, iż powiat i rada 
wspierają nadzór budowlany od lat.  Inspektorat  powinien mieć do dyspozycji  środki  rządowe od 
wojewody i wykonywać swoje obowiązki bez nerwów i obaw, że pieniędzy zabraknie.  Pan Antoni 
Poręba zapytał czy już wiadomo czy uda się znaleźć nowe lokum dla inspektoratu?

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk zapewnił, iż Zarząd zabiega o przekazanie starostwu 
budynku przy ulicy Kościuszki, gdzie kiedyś mieściła się Miejska Komenda Straży Pożarnej, który 
już dawno powinien być przekazany, zgodnie z porozumieniem zawartym jeszcze z poprzednim 
wojewodą.   Wiadomo,  że  na  chwilę  obecną  ten  budynek  będzie  przekazany,  jednak  jak  już 
wiadomo dla inspektoratu warunki lokalowe są niestety niewystarczające.

Kierownik Zespołu  ds.  Gospodarki  Nieruchomościami Alicja  Lichoń dodała,  iż  na  najbliższym 
spotkaniu z Wojewodą Małopolskim ta kwestia będzie uzgadniana.

W następnej kolejności Dyrektor Wydziału Geodezji Janusz Banaczyk poinformował, iż budżet na ten 
rok był konstruowany dla Wydziału Geodezji i Budownictwa . Powstała nowa komórka z tej struktury. Na 
chwilę obecną trudno formułować mu konkretne wnioski. Pan Janusz Banaczyk zasygnalizował, iż w tym 
temacie dotyczącym realizacji budżetu w swoim wydziale wypowie się w przyszłym roku.
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Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński poinformował  o 
inwestycjach i remontach na drogach powiatowych z uwzględnieniem realizacji chodników w 2016 roku. 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.7/8
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

Protokół Nr 5/2016 15 września 2016 r. 5


