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PROTOKÓŁ Nr 4/2021 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 22 września 2021 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 o realizacji remontów i inwestycjach w szkołach i placówkach oświatowych.  

5. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

6. Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z Unii 

Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z droga powiatową nr 

1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji 

projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie 

Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady  Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia 

kategorii  drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania odcinka  drogi nr 1531 K Rytro - 

Sucha Struga Głębokie w km 2+200÷2+450. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia 

kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1531 K Rytro - Sucha Struga Głębokie w km 

2+450÷2+599. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia 

ograniczonego zarządzania drogą krajowa nr 75 w granicach pasa drogowego w 

miejscowości Tęgoborze w km 53+675÷53+972 oraz w miejscowości Łabowa w km 

84+300÷84+700. 

12. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku w zakresie infrastruktury. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 9 Członków Komisji. 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

 

Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki, 

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego 

Wojciech BŁAŻUSIAK - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Jacek JANUSZ  - Dyrektor Wydziału Budownictwa, 

Antoni  JARZĘBAK - Główny Księgowy W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Sączu, 

Alicja LICHOŃ  - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

Bożena MYNAREK  - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

Damian TOKARCZYK - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod 

głosowanie porządek obrad. 

 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 3/2021 z 14 czerwca 2021 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad 3. 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni Jarzębak 

przedstawił informację o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 

 

Placówki łącznie wydatkowały 476.791,29 zł na wydatki inwestycyjne i remontowe ( w tym wydatki 

sfinansowane z środków PFRON w wysokości 80.000 zł). 

 

Członek Komisji Joanna Stawiarska nadmieniła, iż ujęto w wydatkach na zadania inwestycyjne 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakup 2 szt samochodów osobowych tj. Toyotę Corollę 

za kwotę 82 800 zł oraz Toyotę C-HR za kwotę 86.399 zł. W związku z powyższym w jej odczuciu 

jest to reakcja hedonistyczna nie mająca nic wspólnego z niesieniem pomocy rodzinie. 

 

Członek Komisji Joanna Stawiarska zwróciła uwagę na kolejną rzecz tj. wydatki remontowe  

w jednym z domów pomocy społecznej, gdzie na naprawę wyposażenia oraz sprzętu AGD w tym 

zmywarki rozdysponowano 7.678,16 zł. 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni Jarzębak 

odniósł się w pierwszej kolejności do zakupu 2 samochodów. Potwierdził oczywiście ich zakup dla 

potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Jednocześnie wyjaśnił, iż 

samochody osobowe, które użytkowano do tej pory miały już15 lat i zaczęły się ich częste awarie. Koszty 

napraw były wysokie. Dlatego podjęto decyzję o zakupie nowych samochodów. Oczywiście były 

zachowane procedury przetargowe. Ważną informacją jest fakt, iż samochody nie są użytkowane 

wyłącznie przez Dyrekcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu lecz przez 

pracowników administracji  m.in. w celu kontroli rodzin zastępczych zamieszkujących Powiat 

Nowosądecki. 

 

W dalszej części Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 

Antoni Jarzębak odniósł się do wydatku ok. 8.000 zł za naprawę zmywarki w jednym z domów pomocy 

społecznej. Wyjaśnił, iż na tą kwotę składa się nie tylko naprawa zmywarki lecz wszystkie naprawy 

wyposażenia oraz sprzętu AGD w tym również pieca, obieraczki i pralko-suszarki. Należy pamiętać, iż 

sprzęty będące na wyposażeniu domów pomocy społecznej są to urządzenia przemysłowe. W związku z 

powyższym ich koszt naprawy jest znacznie wyższy niż tych sprzętów, które są na wyposażeniu 

gospodarstw domowych. 
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Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk dodał, iż kontrole wydatków są prowadzone na bieżąco. 

Nie ma takiej możliwości, aby ponoszono tzw. niepotrzebne wydatki. 

 

Członek Komisji Michał Nowak zapytał czy planowana jest budowa oczyszczalni ścieków w Domu 

Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Pamięta, iż będąc tam na kontroli z Zespołem Kontrolnym w 2019 

roku zasygnalizowano potrzebę wykonania tego zadania. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż obecnie użytkowana jest kontenerowa 

oczyszczalnia biologiczno-mechanicza. Dokonano jej remontu. Posiada pozwolenie wodnoprawne, 

którego ważność niebawem upływa. Dyrektor stara się o pozwolenie na kolejne 5 lat. 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki jedynie z obiektów DPS-u, a oczyszczone ścieki odprowadzane są 

do Jeziora Rożnowskiego.  

 

Członek Komisji Marek Pławiak zapytał czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Sączu były regulacje płac w ciągu ostatnich 18 miesięcy. 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni Jarzębak 

odpowiedział, iż w okresie 18 ostatnich miesięcy takich regulacji nie było. Planuje się 5 % brutto na 

początku 2022 roku. 

 

 

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu. 

 

Ad 4. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła szczegółowo 

informację o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Na remonty w szkołach w okresie od I-VII 2021 roku wydatki planowane w wysokości 416.400,00 

zł zostały wykonane w kwocie 178.528,73 zł, tj. 42,87 %. 

 

Na remonty w placówkach oświatowych w kresie od I-VII 2021 roku wydatki planowane w 

wysokości 59.658,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.808,14 zł tj. 51,64 %. 

 

Wydatki majątkowe w szkołach planowane w wysokości 278.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 

177.953,06 zł tj. w 64,01 %. 

 

Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych planowane na kwotę 78.00,00 zł wydatkowano w 

wysokości 11.300,00 zł tj. 14,34 % planu. 

 

Komisja przyjęła informację. 
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Ad 5. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

przedstawił szczegółowo informację na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 11 sierpnia 2021 

roku przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 

 Zapytania ofertowe w ilości 10 postępowań, 

 Zamówienia z wolnej ręki 2 postępowania, 

 Zamówienia w trybie podstawowym 31 postępowań. 

Zamawiający łącznie przeprowadził 43 postępowania w tym unieważnił 6 postępowań oraz 

zawarł z wykonawcami 45 umów na łączną kwotę 25.687.783,06 zł brutto. 

 

Członek Komisji Marek Pławiak zapytał o zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi Bartkowa – 

Rożnów w rejonie Stalownika w kierunku Wiesiółki. Podniósł także problem remontu drogi  

w Tropiu miedzy Centrum Tropie a przystanią promową. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

wyjaśnił, iż remont drogi od kościoła do promu jest w trakcie postępowania przetargowego. 

Obejmuje 720 m bieżących drogi – wymiana podbudowy, pełna konstrukcja podbudowy drogi, 

nawierzchnia, pobocza. Na czas remontu będzie wyłączona z ruchu. Do końca roku zostanie 

opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska na stabilizacje 2 osuwisk powyżej Stalownika. 

Natomiast osuwisko w rejonie Stalownika uzyskało pozytywną opinię Państwowego Instytutu 

Geologicznego. Została opracowana Karta Dokumentacji Osuwiska – to osuwisko o dużej 

powierzchni, którego przygotowanie będzie zamierzeniem kosztownym i będzie rozważane przy 

konstrukcji budżetu na kolejne lata. 

 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

 

Ad 6. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

przedstawił szczegółowo informację dotyczącą pozyskiwania środków z UE i innych źródeł 

zewnętrznych. 

 

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kontynuowano realizację zadań, na które 

uzyskano dofinansowanie w 2020 roku tj. 3 remonty dróg. 2 zadania zostały zakończone: 

 

 Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul.Polna – Złockie w miejscowościach: 

Muszyna i Jastrzębik. 

 Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach 

Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. 
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W trakcie realizacji jest zadanie pn.; Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w 

miejscowościach: Grybów (miasto i gmina), Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna. 

Wartość  zadania zgodnie z umową z Wojewodą Małopolskim 8 422 565,24 zł, w tym 

dofinansowanie 4 211 281,00 zł. 

 

Ponadto w I półroczu 2021 roku realizowane jest kolejne zadanie dofinansowane w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór uzupełniający na 2020 rok pn.: „Remont drogi 

powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna wraz z 

remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w 

miejscowościach Grybów (miasto i gmina), Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna”.  

 

 

W II półroczu 2021 roku, na początku lipca podpisane zostały umowy z Wojewodą Małopolskim na 

realizację dwóch zadań dofinansowanych  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 

 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania 

drogi powiatowej nr 1574 K z drogą powiatową nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa, 

Gmina Grybów. 

 Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w 

miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Gminy: Krynica-Zdrój  i Muszyna. 

 

 

Ponadto złożone zostały również 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 

poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych 

 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

 

Ad 7/8. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z droga powiatową nr 1538 K, 

oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, 

pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę poprawy organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

w Jazowsku tj. skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Obidzy i Brzyny w kierunku Szczereża 

i dojazdu do kościoła.  Tam następuje blokowanie ruchu, a więc rozwiązanie tego problemu  ma 

istotne znaczenie nie tylko dla usprawnienia  ruchu na drodze wojewódzkiej, ale i dla mieszkańców 

tych miejscowości i dla ruchu na drogach powiatowych. Podobnie przejazd przez Łącko napotyka 

na dzień dzisiejszy bardzo duże utrudnienie.. Krzyżuje się droga Wojewódzka  

z jedną drogą powiatową prowadzącą ruch zarówno z Woli Kosnowej, z Zagorzyna, z Kiczni oraz 

części Czarnego Potoka. Żeby rozwiązać te problemy jest potrzebne opracowanie dokumentacji, 
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stąd propozycja Zarządu, żeby wspólnie Powiat, Łącko i Województwo sfinansowały opracowanie 

projektowe. Udział Powiatu w tych kosztach wynosi 25 %. Tym samym Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak zreferował projekt uchwały 

stanowiący pkt. 8 realizowanego porządku obrad komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 969 z droga powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. 

Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie Opracowania wielowariantowej 

koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

 

Ad.9/10 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia kategorii 

odcinka drogi powiatowej nr 1531 K Rytro - Sucha Struga Głębokie w km 2+450÷2+599. 

 

Problem drogi w Suchej Strudze jest znany, ponieważ większość radnych miała możliwość 

uczestniczyć w trakcie wizytacji zorganizowanych przez Pana Przewodniczącego Komisji Mienia  

i Infrastruktury Antoniego Porębę. Dotyczy to drogi, która została zdewastowana przez powódź. 

Pan Wojciech Błażusiak przedstawił jednocześnie 2 projekty uchwał stanowiące pkt. 10 i pkt. 11. 

Pierwszy odcinek jest w całości zdewastowany przez Poprad – fizycznie nie istnieje. Ten odcinek 

po pozbawieniu go kategorii drogi powiatowej zostanie wyłączony z użytkowania. Po prostu jego 

nie ma.  Zastąpi go wykonana może w przyszłości a na dzień dzisiejszy już jest ślad drogi gminy. 

Musza tam być uregulowane sprawy własnościowe. Natomiast z drugiej strony miejscowość 

Głębokie prowadzi również drugi odcinek drogi powiatowej i będzie on pozbawiony kategorii drogi 

powiatowej.  Wójt zadeklarował zaliczenie tego odcinka do dróg gminnych. Rada Gminy w Rytrze 

podejmie taką uchwałę i wejdzie ona w Zycie pod warunkiem, ze jednocześnie do 30 września br. 

Rada Powiatu pozbawi, a z kolei Rada Gminy zaliczy tą drogę do kategorii dróg gminnych. Gdyby 

to nie nastąpiło spójnie to wówczas uchwała jest po prostu bezprzedmiotowa i nadal pozostaje 

drogą powiatową. 
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 

nr 1531 K Rytro - Sucha Struga Głębokie w km 2+450÷2+599. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia kategorii  drogi powiatowej i 

wyłączenia z użytkowania odcinka  drogi nr 1531 K Rytro - Sucha Struga Głębokie w km 

2+200÷2+450. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Ad.11 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak 

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia ograniczonego 

zarządzania drogą krajowa nr 75 w granicach pasa drogowego w miejscowości Tęgoborze w km 

53+675÷53+972 oraz w miejscowości Łabowa w km 84+300÷84+700. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w osobie Dyrektora Oddziału w Krakowie 

zaproponowała współdziałanie w usprawnieniu ruchu na skrzyżowaniach zarówno w Łabowej jak i 

Tęgoborzu. Natomiast sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że jest to droga zarządzana 

przez administrację rządową, a więc chcąc przekazać zadanie własne jest potrzebna najpierw 

zgoda rady na przejęcie tego zadania od administracji rządowej i to jest przedmiotem uchwały. 

Natomiast koszt budowy tych skrzyżowań bierze na siebie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą 

krajowa nr 75 w granicach pasa drogowego w miejscowości Tęgoborze w km 53+675÷53+972 

oraz w miejscowości Łabowa w km 84+300÷84+700. 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
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Ad.12 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła informację Zarządu 

Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie infrastruktury. 

 

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2021 r. w I półroczu br. uległy zmniejszeniu o kwotę 196.388,38 

zł w wyniku wprowadzenia następujących zmian kwot dochodów w poszczególnych źródłach ich 

pochodzenia: 

1. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej o 334.610,76 zł, 

2. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych 

Powiatu o 150.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 

3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o 348.237 zł, 

4. Zwiększenia dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

pozostałych dotacji i wpływów na współfinansowanie realizacji projektów o 1.014.856,86 zł, 

5. Zmniejszenia dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz pozostałych dotacji i środków o kwotę 2.092.452 zł. 

W I półroczu 2021 r. zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu Powiatu o kwotę 13.180.572,62 zł, 

przede wszystkim w wyniku wprowadzenia do budżetu Powiatu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 

przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z 

powyższym wysokość planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 216.954.650,62 zł. 

 

Powiat na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał wymagalnych zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń poinformowała, iż plan 

wydatków na zadania  z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, który wyniósł 492,259 zł, 

zaangażowano w kwocie 245.552,18 zł tj. 49,9 % planu. W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 

161.415,12 zł, z tego: 

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano 140.977,09 zł, 

2. na zadania bieżące własne Powiatu wydatkowano 20.438,03 zł, z tego w szczególności na 

zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości 

Powiatu (tj. dozór warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju i budynku b. Liceum 

Ogólnokształcącego w Grybowie), opłaty za media, materiały dla dozorców, ogłoszenia prasowe 

dot. sprzedazy i dzierżawy, podatek od nieruchomości położonych w Grybowie, ul. Rynek 4, 

podatek rolny w Marcinkowicach, operat szacunkowy nieruchomości w Marcinkowicach, opłaty 

sądowe. 

Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z otrzymania w miesiącu czerwcu br. dotacji na wykonanie 

operatów szacunkowych, które zostaną sporządzone po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie 

rzeczoznawców. 

 

Komisja przyjęła informację. 
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Ad 13/14. 

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   


