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PROTOKÓŁ Nr 7/2022 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 9 grudnia 2022 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Strategii  

Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030. 

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok wraz  

z autopoprawką w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia   

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką w zakresie 

obejmującym działanie Komisji. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 

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

projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie 

opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia 

miejscowości Szczawnica – Jazowsko. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania 

Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi. 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za 2022 rok. 

10. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2023 rok. 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu wzięło udział 11 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, 

Iwona MROZOWSKA –STRUK - Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju,  

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. 

 

Przewodniczący Komisji Antoni Poręba zgłosił autopoprawkę o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego: 

 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 

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

projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w zakresie 

opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego dla połączenia 

miejscowości Szczawnica – Jazowsko. 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania 

Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi. 
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Uzasadnienia do w/w projektów uchwał przedstawi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Sączu Pan Adam Czerwiński. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod 

głosowanie porządek obrad. po uwzględnieniu autopoprawek. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 6/2022 z 23 listopada 2022. r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad 3. 

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Iwona Mrozowska –Struk przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowosądeckiego do roku 2030. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego stanowi podstawę do zarządzania powiatem 

i pozwala na określenie wizji i misji przyszłości rozwoju powiatu nowosądeckiego, a następnie 

wskazania celów strategicznych oraz operacyjnych, a także kierunków działań niezbędnych do ich 

osiągnięcia. 

Aby umożliwić ich określenie przeprowadzono diagnozę powiatu nowosądeckiego pod kątem 

społeczeństwa, gospodarki oraz środowiskowo-przestrzennym, a także zidentyfikowano mocne 

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące na terenie powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym 

działania Komisji. 

 

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego w dniu 15 listopada br., 

projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok. 

 

Treść autopoprawki wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskami: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Nawojowej, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w sprawie zmian w projekcie budżetu. 
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Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przystąpiła do omawiania Działu 

600-Transport i łączność. 

Wydatki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zarządzanie drogami - planuje się                     

w łącznej wysokości 54.622.862 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 39.811.502 zł. Wydatki 

tego działu stanowią 23,3 % wydatków ogółem. 

 

W zakresie wymienionych wydatków na zadania realizowane w ramach:  

 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zaplanowano 8.030.318 zł, z tego wydatki 

majątkowe 6.660.726 zł.  

 Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zaplanowano 

12.398.022 zł. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek poinformowała, iż w dziale  

700 zaplanowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 

wysokości 781.000 zł, tj.  0,3 % wydatków ogółem planuje się przeznaczyć na: 

 realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 694.000 zł  

i obejmujących: zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t., 

regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, 

prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia 

przejętego przez Skarb Państwa i j.s.t. 

 realizację zadań własnych Powiatu w łącznej wysokości 87.000 zł, z tego: wydatki bieżące 

związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 62.000 zł, w tym  

w szczególności na: wycenę nieruchomości Powiatu w celu ich sprzedaży  

w Marcinkowicach i Krynicy - Zdroju, koszty utrzymania nieruchomości w Krynicy - Zdroju, 

podatek rolny od nieruchomości w Marcinkowicach, administrowanie nieruchomości  

w Krynicy - Zdroju. Kwotę 25.000 zł zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na 

opłaty sądowe za wpis prawa własności nabytych nieruchomości. 

 

Następnie Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przystąpiła do 

omawiania Działu  710-Działalność usługowa. 

Wydatki w tym dziale, planowane w łącznej wysokości 6.667.044 zł, co stanowi 2,8 % planu 

wydatków ogółem, przeznaczone są na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych przez Powiat oraz zadań własnych Powiatu polegających na prowadzeniu  

i udostępnianiu zasobu geodezyjno-kartograficznego, z tego: 

1) Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4.560.885 zł 

obejmują: 

 realizację zadań z zakresu administracji rządowej - gromadzenie i aktualizacja 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na kwotę 1.057.582 zł, w tym na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.084 zł oraz wydatki statutowe – 

741.498 zł na wykonanie prac zmierzających do wprowadzenia w Powiecie 

Nowosądeckim i Mieście Nowym Sączu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – 

346.500 zł oraz przeprowadzenia bieżącej aktualizacji EGiB dla jednostek 

ewidencyjnych – 394.998 zł,  

 zadania bieżące własne Powiatu w kwocie 3.303.303 zł, w tym na: wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane 2.987.916 zł, wydatki związane z realizacją statutowych 
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zadań w kwocie 312.587 zł, w szczególności na: asystę techniczną Ewid, dzierżawę 

urządzeń ksero, usługi związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego przy 

ul. Strzeleckiej 1, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i 

delegacje pracowników oraz świadczenia dla pracowników 2.800 zł, 

 wydatki inwestycyjne własne Powiatu obejmujące zakup nośników danych do macierzy 

dyskowej w kwocie 200.000 zł. 

 

 

2) Kwota planowanych wydatków wynosząca 2.106.159 zł przeznaczona jest na 

funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tego  

w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 1.926.159 zł.  

Ze środków własnych Powiatu przeznaczono kwotę 180.000 zł. 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 –   1.888.026 zł, 

 wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia – 218.133 zł, w tym 

opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energia, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r., w dziale 600 - Transport i łączność, oraz w dziale 700 - 

Gospodarka mieszkaniowa -  i 710 - Działalność usługowa. 

 

Wynik głosowania: 11 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 11 radnych: Wynik głosowania: za - 11, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 

 

 

Opinia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 r., stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.5 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.  

 

Treść  autopoprawki wynika  z ustaleń  Zarządu Powiatu podjętych w związku  

z wnioskami: Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w sprawie zmian  

w projekcie budżetu. 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego. 
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Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.6 

 

Dyrektor Powiatowo Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

24 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – 

opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.7 

 

Dyrektor Powiatowo Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 225/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na 

realizację zadania w zakresie opracowania studium techniczno - ekonomiczno – środowiskowego 

dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.8 

 

Dyrektor Powiatowo Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem ograniczonego 

zarządzania drogami powiatowymi. 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.9 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA przedstawił sprawozdanie  

z działalności Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał sprawozdanie pod 

głosowanie.  

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2022 roku zostało jednogłośnie przyjęte. 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.10 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA przedstawił plan pracy Komisji 

Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał plan pracy Komisji pod 

głosowanie. 

Plan pracy Komisji na 2023 rok został jednogłośnie przyjęty. 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 11/12. 

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  


