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PROTOKÓŁ Nr 4/2022 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 26 maja 2022 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 stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie  

nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

4. Ocena wykonania budżetu za 2021 r., w zakresie infrastruktury. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu wzięło udział 10 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 

Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Janusz GOLEC – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Alicja LICHOŃ – Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

Damian TOKARCZYK – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, 

Jacek JANUSZ – Dyrektor Wydziału Budownictwa 

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 3/2022 z 5 maja 2022. r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

 

Ad 3. 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła informację  

o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie nieruchomości wg stanu  

na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

 

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań własnych 

Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., obejmują nieruchomości zabudowane i 

niezabudowane o łącznej powierzchni 128,6666 ha oraz udziały  

w nieruchomościach o powierzchni 2,0171 ha. Z powyższych nieruchomości oddane  

w najem lub dzierżawę według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostawały: grunty 

o powierzchni 4,5025 ha, powierzchnie użytkowe 961,12 m2. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 4 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła wykonanie budżetu  

w 2021 r., w zakresie infrastruktury. 

 

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w 

Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. wynosiła 182.698.185 zł. 

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o 

10.262.230,33 zł, tj. o 5,6 %. 

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach 

ustalona została w wysokości 192.960.415,33 zł. 

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie 

na 2021 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 23.739.191,33 zł do wysokości 

227.513.269,33 zł, tj. o 11,6 %. 

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 208.125.348,09 zł, tj. 91,5 %, z tego: 

wydatki bieżące w kwocie 172.124.298,40 zł, tj. w 94,6 % i wydatki majątkowe w kwocie 

36.001.049,69 zł, co stanowi 78,9 % planu. 

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych przez 

Powiat kredytów długoterminowych w latach 2013-2021 wyniosła 61.848.000 zł i była niższa od 

planowanego w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2021 rok o kwotę 1.125.000 zł. 

Relacja zadłużenia na koniec 2021 r. do dochodów wykonanych na koniec 2021 r. wyniosła 
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29,7 % i była korzystniejsza o 4,7 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 

2021 r. 

Kwota środków poniesionych w 2021 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 

12.936.310,42 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 

12.360.000 zł a spłata odsetek - 576.310,42 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania materiałów przedłożonych Radnym Powiatu Nowosądeckiego. 

Komisja przyjęła informację.  

 

 

Ad. 5 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski trwają intensywne prace przy organizacji 

dwudniowej imprezy pod nazwą AGRO Nawojowa 2022 r. Wydarzenie realizowane po raz 

pierwszy przez Powiat Nowosądecki zostanie połączone z Dożynkami Powiatowymi . Impreza  

odbędzie się 3 i 4 września w Nawojowej. Wszystkie osoby zainteresowane rolnictwem, 

ogrodnictwem, hodowlą zwierząt domowych i ozdobnych zaproszone będą w pierwszy weekend 

września właśnie do Nawojowej . To tradycyjne miejsce, w którym od kilkudziesięciu lat odbywały 

się podobne imprezy. AGRO Nawojowa 2022 realizowane jest pod honorowym patronatem 

wicepremiera - ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz wojewody małopolskiego 

Łukasza Kmity. 

Wystawa AGRO Nawojowa 2022 to wydarzenie, w którym zaplanowane zostało uczestnictwo 

ponad kilkuset wystawców z całej Polski, w tym rolników, sadowników, organizacji pozarządowych 

– KGW, twórców ludowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, producentów maszyn 

rolniczych, producentów żywności ekologicznej, pszczelarzy, hodowców zwierząt, ale także 

miłośników zdrowej żywności i kultury ludowej. Podczas wystawy nie zabraknie również degustacji 

potraw regionalnych, a odwiedzającym towarzyszyć będą koncerty zespołów ludowych oraz liczne 

konkursy z nagrodami, w tym konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy. 

 

 

Ad 6. 

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  


