
 `          PROTOKÓŁ Nr 4/2015
 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury,

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 lutego 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba otworzył posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Adam Czerwiński                 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek  - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Ad. 2
Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  w  ramach  uzupełnienia 
informacji  którą  przedstawiła  na  wspólnej  Komisji    wyjaśnił  istotę  kilku  pojęć  
w nawiązaniu do informacji o gospodarowaniu mieniem Powiatu Nowosądeckiego.

W  związku  pytanie  Przewodniczącego  Komisji  Mienia  czy  wszystkie  nieruchomości  Powiatu 
posiadają księgi wieczyste,  dyrektor potwierdził pełne uregulowanie stanu prawnego wszystkich 
nieruchomości. 

Pan Marian Ryczek wyjaśnił, iż część nieruchomości są oddane w trwały zarząd, jest to prawna 
forma  władania  nieruchomością  samorządową  przez  samorządową  jednostkę  organizacyjną  nie 
mającą osobowości prawnej. Nie mogą sprawować trwałego zarządu państwowe lub samorządowe 
osoby prawne.
Jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd, ma przede wszystkim prawo 
do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności statutowej (np. zarząd powiatu 
oddaje  w  trwały  zarząd  zespołowi  szkół  xx  budynek  będący  własnością  powiatu  w  celu 
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prowadzenia  działalności  oświatowej).  W szczególności  jednostka  ma  prawo do  dysponowania 
nieruchomością  na  cele  budowlane  w  rozumieniu  prawa  budowlanego  za  zgodą  organu 
nadzorującego, oraz do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie.  Czas oddania 
nieruchomości w trwały zarząd może być oznaczony albo nieoznaczony. Trwały zarząd ustanawia 
i  przekazuje  właściwy  organ,  który  również  stwierdza  jego  wygaśnięcie  w  określonych 
przypadkach - w drodze decyzji administracyjnej. 
W dalszym ciągu spotkania poruszona została również spraw Szkoły w Muszynie i formy prawnej 
użytkowania przez Powiat. Dyrektor Ryczek poinformował, iż szczegółowe prawa Powiatu co do 
tej nieruchomości są wpisane w księgach wieczystych.
 
Przedstawiono harmonogram dofinansowania gminom do budowy chodników.
Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu przez Zespół do tego 
powołany. 

Członkowie Komisji wyrazili zgodę i aby w ramach wizytacji na drogach powiatowych 
informować o tym włodarzy gmin. 

W dalszej części spotkania Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba 
udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Adamowi Czerwińskiemu.

Przedstawił  aktualny postęp  prac  związany z  przygotowaniem realizacji  obwodnicy zachodniej 
Nowego Sącza. Nadal aktualny jest termin zakończenia prac inwestycji do 30 listopada 2015 roku, 
a  rozliczenie  dotacji  z  Unii  Europejskiej  do  końca  2015  roku.  Wynika  to  z  umowy  Zarządu 
Województwa z Powiatem Nowosądeckim z dnia 17 października 2014 roku.
W dniu 29 stycznia 2015 r. posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w 
związku ze skargami na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia 29 
września  2015  r.  utrzymującą  w  mocy  zaskarżoną  decyzję.  Sąd  odroczył  postępowanie  celem 
przekazania kopii skarg wszystkim stronom postępowania „środowiskowego”.

W dalszej częsci Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił informację na 
temat  możliwosci  odbudowy  drogi  Rytro  –  Sucha  Struga.  Według  informacji  podbudowa 
umocnienia linii brzegowej mogłaby nastąpić na koszt RZGW. Nadal aktualny jest wniosek Pana 
Starosty w sprawie kompleksowej odbudowy przebudowy drogi wraz z umocnieniami. Może on 
być rozpatrzony najwcześniej na przełomie maja i czerwca w ramach rzw. II transzy powodziowej 
dla Powiatu.

Ad.3
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

               Antoni Poręba

Protokołowała: Monika Dziedzina
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