
 `          PROTOKÓŁ Nr 8/2015
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 2 czerwca 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  Powiatu  Nowosądeckiego  –  w  zakresie  

nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
4. Ocena wykonania budżetu za 2014 r., w zakresie infrastruktury.
5. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu.
6. Informacja  na  temat  złożonych  wniosków  dotyczących  pozyskiwania  środków  z  UE  

i innych źródeł zewnętrznych.
7. Zajęcie stanowiska do przedłożonego materiału przez podkomisję Mienia i Infrastruktury 

dotyczącego opracowanych kryteriów budowy chodników przy drogach powiatowych. 
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,

Danuta Krok - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,

Adam Czerwiński                - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił 
porządek posiedzenia  i poddał go pod głosowanie. 
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Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 7/2015 z 18 maja 2015 r. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek przedstawił informację o stanie 
mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie nieruchomości wg stanu na dzień 31 
grudnia 2014 roku.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba zapytał  o  budynek  LO  
w Muszynie, a konkretnie o uchwałę w sprawie zamainy nieruchomości w Muszynie i ustanowienia 
prawa użytkowania. Pan Antoni Poręba nadmienił, iż zmiana ta nastąpiła na pewno pod koniec IV 
kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Nie przypomina sobie jednak, aby Radni podejmowali 
uchwałę w tym zakresie.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek odpowiedział, iż uchwałą Zarzadu 
Powiatu  Nowosądeckiego  Nr  1260/2014  z  dnia  24  września  2014  roku  zniesiona  została 
współwłasność nieruchomości poprzez zamianę na nieruchomość Miasta i Gminy Muszyna oraz 
prawo  użytkowania  obiektów  szkolnych  na  czas  nieoznaczony.  Wartość  prawa  użytkowania 
określono na kwotę 1 608 815, 33 zł.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba jeszcze raz podkreślił, iż nie pamięta, 
aby  Radni  podejmowali  uchwałę  w  omawianym  zakresie.  W  związku  z  powyższym  poprosił  
o wyjaśnienia.

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  odpowiedział,  iż  jeżeli  następuje 
zamiana ekwiwalent, to ustawa mówi, że w takim przypadku wystarcza uchwała Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni  Koszyk poinformował również Członków Komisji   o dalszych 
krokach związanych z LO w Grybowie. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji były ogłoszone cztery 
przetargi, które niedoszły do skutku z powodu braku chętnych za zakup wystawionych na sprzedaż 
nieruchomości. Obecny budynek szkoły ma zostać sprzedany. 
Po  rozpatrzeniu  wniosku  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  w  sprawie  rozważenia  możliwości 
obniżenia wartości sprzedaży budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego zdecydował o obniżeniu wartości sprzedaży budynku do kwoty 4 500 000 zł. 
Następnie  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  podjął  kolejny  krok  dotyczący  obniżenia  wartości 
sprzedaży do kwoty 3 500 000 zł.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.
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Ad 4

Ocena wykonania budżetu za 2014 r., w zakresie infrastruktury.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował, iż w 2014 
roku dochody były realizowane w dwóch działach tj. w dziale 600 – Transport i łaczność i w dziale 756 – 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  inych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Łaczny plan tych dochodów wynosił 8.946.929 zł, z tego 
w dziale 600 – 8.731.929 zł i w dziale 756 – 215.000 zł. 

Dochody:  

W 2014 r. dochody były realizowane w dwóch działach tj. w dziale 600 – transport i łączność i w 
dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów został zrealizowany w łącznej wysokości 8.964.242,06 zł. Z tego:
- w dziale 600 – w wysokości 8.730.061,55 zł., w tym:

w rozdziale 60014 – 3.808.870,52 zł.,
w rozdziale 60078 – 4.921.191,03 zł. 
- w dziale 756 w kwocie 234.180,51 zł.
Ponadto zrealizowano dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 1.472,04 zł.

Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania Powiatu polegające na utrzymaniu dróg powiatowych, usuwaniu skutków powodzi, 
zarządzaniu drogami oraz inwestycje drogowe i pomoc finansową dla Gmin wydatkowano w tym 
dziale środki w łącznej wysokości 23.921.529,14 zł. Na plan 23.944.567 zł.

Realizacja wydatków w rozdziałach tego działu przedstawiała się następująco: 
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych zostały wykonane w kwocie 
17.612.822, 56 zł. W tym:
 - na wydatki bieżące: - 6.032.857,56 zł. 

 - na wydatki majątkowe – 11.579.965,33 zł.
Łącznie w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych wykonano m. in. nową nawierzchnię bitumiczną 
na długości 16.386 mb, remont 1 mostu, przebudowę 1 przepust, budowę i przebudowę chodników 
na łącznej długości 2.988 mb, montaż barier energochłonnych – 60 mb.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan wydatków w tym rozdziale określony w wysokości 300.000 zł. Został wykonany w 100 % i 
obejmował dotacje celowe przeznaczone na pomoc finansową udzielona przez Powiat Nowosądecki 
Gminom na dofinansowanie zadań realizowanych przez te jednostki w ramach NPPDL – Etap II.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w kwocie 6.008.706,25 zł. W tym:

  - na wydatki bieżące 3.665.741,78 zł.
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 - na wydatki majątkowe 2.310.388,13 zł.
Łącznie, w wyniku realizacji zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m. in. 
nową  nawierzchnię  bitumiczną  na  długości  5.331,7  mb,  odbudowano  2  przepusty,  wykonano 
chodniki na długości 1.228 mb.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowanie geodezyjne i kartograficzne.
Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 9.040,50 zł.
Łączne wydatki zrealizowane w nadzorowanych działach wyniosły w 2014 r. 23.930.569,64 zł. (w 
tym wydatki niewygasające – 54.520 zł.)
Zobowiązania za 2014 r. wyniosły 159.021,97 zł.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad 5

Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 
temat zamówień publicznych w 2014 i w 2015 roku.  Zostały przedstawione roboty budowlane:

• w przetargach nieograniczonych ,
• zamówieniach z wolnej ręki,
• zamówieniach poniżej 30.000 Euro realizowane w trybie rozpoznania cenowego

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad 6

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy  Europejskich  Danuta Krok  przedstawiła 
informację na temat złozonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z Unii  Europejskiej  i 
innych źródeł zewnętrznych.

W następnej kolejności  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński 
przedstawił informację na temat pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu 
infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w 2015 roku.

Komisja przyjęła informacje. Stanowią one załącznik do protokołu.
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Ad 7

Czonek  Komisji  Józef  Świgut  zreferował  materiał  opracowany  przez  podkomisję  Mienia  
i Infrastruktury dotyczący opracowanych kryteriów budowy chodników przy drogach powiatowych. 
Sam  był  Przewodniczącym  podkomisji  powołanej  19  grudnia  2014  roku.  Pan  Józef  Świgut 
zaznaczył, iż brane pod uwagę były te miejsca, gdzie poruszają się dzieci.

W dalszej części przedstawił propozycje kryteriów  budowy chodników przy drogach powiatowych. 
Zostały poruszone kwestie dot.:

• zestawienia wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych chodników w ciągach dróg 
powiatowych w podziale na gminy w latach 2007 – 2014,

• Zestawienie wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych chodników w ciągach dróg 
powiatowych w podziale na gminy w latach 1999 – 2006,

• nakłady na 1 km w latach 1999-2014 według gmin,
• wskaźnik % nowych nawierzchni według gmin,
• wskaźnik % nowych chodników według gmin,
• pomiar natężenie ruchu w ciągach dróg powiatowych.

Członek Komisji Wojciech Nalepa poinformował, iż zobiektyzowanie tych kryteriów to dobry kierunek. 
Jednocześnie  zastanawia  się  czy  to  nie  jest  zbyt  daleko  posunięte.  W jego  odczuciu  brakuje  tzw. 
uznaniowosci. Uważa, że są pewne wyjatkowe sytuacje, gdzie trzeba dać tzw. furtkę na sfinansowanie 
zadania.

Wiceprzewodniczący Komisji Marian Dobosz  zwrócił się z wyrazami podziękowania dla członków 
podkomisji, którzy zdaniem radnego włożyli dużo trudu,wysiłku i czasu, by opracować kryteria, o których 
mowa na komisji.

Członek Komisji Joanna Stawiarska jako członek podkomisji poinformowała, iż opracowując materiał, 
przede wszystkim brano pod uwagę bezpieczeństwo i natężenie. 

Przewodniczący Komisji  Mienia i  Infrastruktury Antoni Poręba poinformował,  iż jego zdaniem 
opracowane kryteria Komisja Mienia i Infrastruktury powinna skierować pod obrady Zarządu, który w 
następnej kolejności powinien opracować i podjąć uchwałę w tej sprawie. Pan Antoni Poręba uważa, że 
nie powinna być to uchwała Rady Powiatu. 

Członek Komisji Józef  Świgut  uważa, że powinna to być uchwała Rady Powiatu,  gdyż dawałaby 
argumenty i Radzie i Zarzadowi Powiau.

Członek  Zarządu  Franciszek  Kantor  twierdzi,  że  powinna  być  to  uchwała  Zarzadu  Powiatu 
Nowosądeckiego. Uważa, że Wojewoda może odrzucić tą uchwałę..

Podobne stanowisko wyraził Członek Komisji Wojciech Nalepa.

Członek  Komisji  Józef  Świgut uważa,  że  powinna  to  być  uchwała  Rady  Powiatu.  Cały 
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mechanizmpowinien  wywołać  reakcje  ościennych  gmin,  że  w  Starostwie  się  coś  zmieniło  na 
lepsze.Chodzi głównie o to, by podnieść bezpieczeństwo oraz by było jasne i klarowne dla wszystkich 
ubieganie się o dofinansowanie do danego zadania.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk dodał, iż takie sprawy omawiane są na Konwencie Wójtów i 
Burmistrzów.

Członek Komisji Joanna Stawiarska uważa, że kryteria powinny być przyjęte uchwała Rady Powiatu, 
by to była uchwała dla Rady i dla Zarządu. - chodzi o to, by nie było uznaniowości.

Radna Powiatu Marta Adamczyk  uważa, że można byłoby skonsultować propozycje kryteriów na 
Konwencie Wójtów i Burmistrzów.

Członek Komisji Józef Świgut jest odmiennego zdania. Uważa, że to nie jest dobry pomysł, gdyż trudno 
będzie opracować dane stanowisko.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony 
wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o dopisanie w zaproponowanych kryteriach  budowy 
chodników przy drogach powiatowych  zapisu:  „opracowanie  dokumentacji  budowy chodnika  przez 
Gminę po wcześniejszym uzgodnieniu  z Zarządem Powiatu”. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, a zapis został naniesiony w zaproponowanych kryteriach  budowy 
chodników przy drogach powiatowych. Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie 
zgłoszony wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o wykreślenie z przedstawionej  propozycji 
kryteriów  budowy chodników przy drogach powiatowych zapisu: Gmina może dostać dofinansowanie 
do budowy chodników raz na 2 lata (wykreslenie tego zapisu).

Wyniki głosowania:

za – 6                    przeciw – 1                                wstrzymujących się -1

Wniosek został przyjęty. 

W dalszej  części  Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba  poddał  pod 
głosowanie  zgłoszony wniosek do Zarządu Powiatu  Nowosądeckiego o  zmianę  zapisu  dot.  kwestii 
składania wniosków tj. 

   Wnioski  Gmin przyjmowane są  do końca  kwietnia  (a  nie  września  tak  jak  było  we wcześniej 

zaproponowanej wersji) roku  poprzedzającego rok ewentualnej realizacji inwestycji.
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Dopisano również:

Wnioski dotyczące budowy chodników w 2015 roku Gminy mogą składać nie później niż 
do 31 lipca br. , a dotyczące budowy w 2016 roku nie później niż do końca września br.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, a zapis został naniesiony w zaproponowanych kryteriach  budowy 
chodników przy drogach powiatowych. Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie zgłoszony 
wniosek  do  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  o  przyjęcie  w  formie  uchwały  Zarządu 
zaproponowanych  kryteriów  budowy  chodników  przy  drogach  powiatowych,  przyjętych  przez 
Komisję dniu 2 czerwca br.

Wyniki głosowania:

za – 3                     przeciw – 2                                      wstrzymujących się -3

Wniosek został przyjęty. 

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
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