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                                PROTOKÓŁ Nr 7/2016 
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 12 grudnia 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 budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok                     

w zakresie obejmującym działania Komisji. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania 

Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 
1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670. 

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego za 2016 rok. 

7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego na 2017 rok. 

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, 

Janusz Banaczyk  - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Janusz Golec   - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Jacek Janusz   - Dyrektor Wydziału Budownictwa, 

Adam Czerwiński   - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Alicja Lichoń   - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński zgłosił wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad komisji projektu uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego                  
w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą 
powiatową nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670. 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie wniosek              
o wprowadzenie do porządku obrad komisji projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego                 
w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą 
powiatową nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+000 do km 1+670. 
 
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba stwierdził, że wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. Punkt zostanie wprowadzony jako pkt. 5 porządku obrad. 
 

 

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 po zmianach. 
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół  
nr 6/2016 z 24 listopada 2016 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w zakresie obejmującym działania Komisji. 
W dziale 600 Transport i łączność: 
 

Wydatki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje i zakupy 
inwestycyjne oraz zarządzanie drogami - planuje się w wysokości 19.921.360 zł, w tym wydatki 
majątkowe – 9.041.410 zł. Wydatki tego działu stanowią  14,2 % wydatków budżetu ogółem.  
Planowane wydatki na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wynoszą 
19.774.201 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 10.861.450 zł, a na wydatki majątkowe 
8.912.751 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł 
zagranicznych 4.631.123 zł, z tego dofinansowanie trzech zadań z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.940.262 zł. 
 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.912.751 zł przeznacza się na  sfinansowanie : 
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 -  zadań dofinansowanych z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w kwocie 4.631.123 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 2.940.262 zł i udział własny                  
w kwocie 1.690.861 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Maciejowa – Składziste – udział własny – 271.589 przy 
zakładanym dofinansowaniu w formie refundacji 457.225 zł, 

 Przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna – udział własny 456.113 zł przy 
zakładanym dofinansowaniu w formie refundacji 797.976 z, 

 Przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Florynka i Królowa Górna – Ptaszkowa-
Grybów, udział własny 963.159 zł, przy zakładanym dofinansowaniu w formie refundacji – 
1.685.061 zł. 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Pana Adama Czerwińskiego 
jak ocenia projekt budżetu na 2017 rok w dziale  600 Transport i łączność? 
 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował,          
iż kilkukrotnie analizowano wydatki w dziale  600 Transport i łączność. W jego odczuciu kwota jest 
niewystarczająca od potrzeb związanych z właściwym utrzymaniem dróg. Niemniej jednak zakres prac 
musi być dostosowany do faktycznych możliwości budżetowych.  

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński dodał, iż w budżecie 
nie ma środków na wykup tzw. resztówek wzdłuż obwodnicy zachodniej. Zostało złożonych 
kilkadziesiąt wniosków w tym temacie. Stano dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego jest 
przygotowane w Zespole Radców Prawnych z uzgodnieniami z Powiatowego Zarządu Dróg                                 
w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zawnioskował ponownie                           
o uwzględnienie w wydatkach budżetowych wykonanie projektu budowy wiaduktu w Ptaszkowej. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek  poinformowała o braku wprost formalnych 
możliwości udzielenia pomocy finansowej Zakładowi Linii Kolejowych.  

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, iż poszukiwane będą rozwiązania umożliwiające 
podjęcie tego tematu. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński zwrócił uwagę na 
zabezpieczenie środków związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę dróg                                  
i mostów, co jest warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze źródeł z poza budżetu 
powiatu. 
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Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Józef Świgut zgłosił problem braku oświetlenia 
wiaduktu w Ptaszkowej oraz zabezpieczenia przed odpadającymi odłamkami kamiennymi. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, że 
sprawa oświetlenia i zabezpieczenia zostanie skierowana do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu oraz do wójta Gminy Grybów. 

 

Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Joanna Stawiarska zaznaczyła, iż zamiast 
koncentrować się na zadaniach własnych, wspieramy budżet województwa, dofinansowując 
komendy wojewódzkie policji lub ratownictwo medyczne. 

 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odpowiadając podkreślił, iż powiat ma różne zadania 
własne, natomiast wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców regionu jest równie ważną sprawą. 
Kwoty te były wyższe w poprzednich latach. Starosta nadmienił, iż wspierając policję, dbamy                  
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie Sądecczyzny. Działania te są dobrze odbierane 
przez mieszkańców regionu. 
 
 
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń poinformowała,                            
iż kilkukrotnie analizowano wydatki dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa. Zakres prac musi być 
dostosowany do faktycznych możliwości budżetowych.  
 
Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Wydziału Geodezji Janusz Banaczyk oraz Dyrektor Wydziału 
Budownictwa Jacek Janusz. 
 
 

 

W dalszej części Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek przedstawiła szczegółowo wydatki                 
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa. 
 
Zaplanowane wydatki  w tym dziale na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 
w wysokości 804.440 zł tj. 0,6 % wydatków ogółem Powiatu - planuje się przeznaczyć na: 
 

1)  Realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 194.000 zł                              
i obejmujących następujące zadania: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa tj. utrzymanie 
nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu 
Państwa, sprawy związane ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanu 
prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie spraw 
związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb 
Państwa i j.s.t.. 

2) Wydatki na zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości   
157.440 zł, w tym na: wycenę nieruchomości Powiatu w celu ich sprzedaży, podział 
nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe za wpis prawa własności nabytych 
nieruchomości, koszty utrzymania nieruchomości byłego ZSZ w Podegrodziu, 
administrowanie nieruchomością w Krynicy Zdroju i Podegrodziu oraz podatek od 
nieruchomości za nieruchomość w Podegrodziu i Marcinkowicach. 
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3) Wydatki majątkowe w wysokości 453.000 zł obejmujące wypłatę odszkodowań za grunty 
zajęte pod drogi powiatowe (dot. w szczególności: „Rozbudowy drogi powiatowej Nawojowa – 
Łazy Biegonickie – Nowy Sącz”, „Rozbudowy drogi powiatowej Sienna –Siedlce”, 
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Stróże –Polna – Łużna w m. Polna” oraz 
„Odbudowa mostu w m. Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej Muszyna –
Leluchów”. 

 
 
 
W dziale 710 Działalność usługowa: 
 

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w łącznej wysokości 5.908.972 zł, co stanowi 4,2 %planu 
wydatków ogółem  są przeznaczone na realizację: projektu z UE, zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych przez Powiat i na zadania własne Powiatu polegające na prowadzeniu               
i udostępnianiu zasobu geodezyjno-kartograficznego, z tego; 

- Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.854.653 
zł    obejmują; 

 realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę – 471.356 zł. Środki te są prze-
znaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego                           
i kartograficznego, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych 
nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz prowadzenie spraw związanych             
z zaspokajaniem roszczeń,  

 
 zadania własne Powiatu – 1.383.297 zł tj. wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.001.100 

zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 374.697 zł , w ty, 220.000 zł na 
utworzenie bazy danych obiektów topograficznych. 

 
 
 
    Kwotę planowanych wydatków wynoszącą 893.150 zł przeznacza się na funkcjonowanie                     
i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego w ramach dotacji celowej  
 na zadania z zakresu administracji rządowej – 793.150 zł i ze środków własnych Powiatu kwotę 

100.000 zł na zadania własne Powiatu zgodnie z podpisanym porozumieniem. Planowane 
wydatki w zakresie: kontroli procesu budowlanego, nadzoru nad rynkiem wyrobów 
budowlanych i orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego obejmują: 

 
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Inspektoratu – 735.653 zł, 
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia – 156.112 zł (w tym 

opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energię, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe). 
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec poinformował, iż nadzór budowlany 
jako administracja zespolona, wykonuje funkcje inspekcyjno–kontrolne oraz zadania związane                 
z użytkowaniem obiektów budowlanych. Pan Janusz Golec poinformował, iż inwestycje muszą być 
prawidłowo prowadzone. Warunkiem podstawowym jest przede wszystkim bezpieczeństwo.                 
Z doświadczenia wie, że trzeba tego pilnować, gdyż w sytuacjach, gdy dochodzi do wypadku, 
pierwsze kroki: to roszczenia do Nadzoru Budowlanego.  
 
 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r., w dziale 600 – transport  
i łączność, w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 710 Działalność usługowa.  
 
Wyniki głosowania: za – 5 głosów,     przeciw – 0 głosów,  wstrzymujących się – 1 głos. 
Projekt uchwały został   pozytywnie zaopiniowany.  
 
Opinia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r., stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.4 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały                      
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  
 
 

Ad.5 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez 
Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie 
od km 0+000 do km 1+670. 
 

Poinformował, iż Burmistrz Starego Sącza wystąpił z inicjatywą przebudowy drogi. Ma szansę 
uzyskania środków w ramach programu renowacji czy rewitalizacji obszarów wiejskich. 
Warunkiem ubiegania się o środki jest posiadanie czy wykazanie się, że jest to zadanie własne 
gmin. Zarządzanie drogami powiatowymi jest zarządzaniem własnym powiatu. Aby Zarząd 
Powiatu mógł z Burmistrzem wynegocjować warunki finansowe i techniczne przekazania tej drogi 
niezbędna jest uchwała Rady zezwalająca na przekazanie tego zadania Burmistrzowi. 
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez 
Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie 
od km 0+000 do km 1+670. 
 
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  
 

 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił 
sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2016 rok.  
 
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok zostało jednogłośnie przyjęte. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 7 

 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił propozycje planu pracy 
Komisji na 2017 rok.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy wraz z dodatkowym 
punktem pod głosowanie. 
Projekt planu pracy Komisji na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

 

Ad.8/9 

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     


