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PROTOKÓŁ Nr 2/2020 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 23 czerwca 2020 r. 
 
 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

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 2019 roku. 

4. Ocena wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie infrastruktury. 

5. Informacja o zadaniach realizowanych przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami w 

2019 roku. 

6. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Geodezji w 2019 roku. 

7. Informacja o zadaniach realizowanych przez Wydział Budownictwa w 2019 roku. 

8. Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Nowym Sączu w 2019 roku. 

9. Przyjęcie informacji z działalności za 2019 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Sączu. 

10. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

11. Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE  

i innych źródeł zewnętrznych. 

12. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowych 

2019/2020. 

13. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2020 r. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie przekazania 

Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1540 K 

Łącko – Wola Kosnowa w km 2+590 – 3+025 oraz w km 4+875 – 5+360. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie przekazania 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki 

ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla 

Mała od km 0+010 do km 4+140. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie przekazania 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki 

ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1519 K Piwniczna:  ul. Zagrody – Łomnica 

od km 0+000 do km 1+562. 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie przekazania 

Wójtowi gminy Łabowa   ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1524 K 

Maciejowa – Składziste w km 0+000÷0+090 w  obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 

75 w miejscowości Maciejowa. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie wyrażenia 

zgody na darowiznę działki ewid. nr 403/12 oraz udziału w działce ewid. nr 403/38, 

położonych w Krynicy-Zdroju, obręb ewid. Krynica Wieś. 
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19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania 

ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie przypadających na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

Powiatowi Nowosądeckiemu i jego jednostkom podległym. 
20. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 Członków Komisji. 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

 

Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki 

Antoni KOSZYK  - Wicestarosta Nowosądecki, 

Edward CIĄGŁO  - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego, 

Adam CZERWIŃSKI - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,  

Janusz GOLEC  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Jacek JANUSZ  - Dyrektor Wydziału Budownictwa, 

Damian TOKARCZYK - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, 

Alicja LICHOŃ  - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  zgłosił wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego punktu tj. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających na okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii Powiatowi Nowosądeckiemu i jego jednostkom podległym. Stanowiłby 

pkt. 19 proponowanego porządku obrad. 
 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod 

głosowanie porządek obrad z uwzględnioną zmianą. 

 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 2. 

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 1/2020 z 29 kwietnia 2020 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 2019 roku. 

 

 

 Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań 

własnych Powiatu wg stan na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmują nieruchomości zabudowane 

i niezabudowane o łącznej powierzchni 130,1025 ha. oraz udziały w nieruchomościach o 

powierzchni 1,7371 ha. 

 Majątek ten podzielono na nieruchomości: 

-przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 

stanowią własność Powiatu o pow. 61,4401 ha oraz udziały w nieruchomościach o pow. 1,2456 ha.,  

-zajęte pod drogi powiatowe o pow. 63,0760 ha, 

-stanowiące powiatowy zasób nieruchomości o łącznej pow. 5,5864 ha. oraz udziały w 

nieruchomościach 0,4915 ha. 

Z powyższych nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę pozostawały grunty o pow. 4,5331 ha 

oraz powierzchnie użytkowe o pow. 770,73 m
2
.  

 

 Dochody z mienia Powiatu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 683.833,98 zł. 

 Bezpośrednim źródłem zwiększenia majątku trwałego mienia Powiatu są inwestycje. 

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu planowane na zadania inwestycyjne w kwocie 24.048.440.zł 

zostały wykonane w kwocie 21.550.652,54 zł.  

 

 

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu. 

 

Ad 4. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła wykonanie budżetu 

2019 r., w zakresie za infrastruktury. 

 

 

Wysokość dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok wynosiła 146.646.445 zł. W wyniku podjętych Uchwał w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów 

w ciągu całego roku uległa zwiększeniu o 11.817.890 złotych. Ostatecznie kwota prognozowanych 

dochodów w 2019 roku po wprowadzonych zmianach ustalona została 
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w wysokości 158.464.335 zł.  

 

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu było rezultatem: 

-zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dotacji celowych z budżetu 

państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę 

2.017.502 zł, 

-zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budzetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę n100.000 zł., 

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne własne 

Powiatu o kwotę 7.474.286 zł., 

-zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.879.848 zł, 

-zmniejszenia planowanych dotacji i środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych o 

łączną kwotę 5.605.522 zł. 

-zwiększenia dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz pozostałych dotacji, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o 

4.335.423 zł, 

-zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę 1.616.353  zł. 

 Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane dochody budżetu 

Powiatu na 2019 rok w wysokości 158.464.335 zł wykonane zostały w kwocie 

165.765.460,23 zł co stanowi 104,6% wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 

154.589.362,70 zł tj. w 103,9% i dochody majątkowe w kwocie 11.176.097,53 zł co stanowi 

115,3% planu. 

 W wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – planowane wydatki 

zwiększyły się o kwotę 13.939.315 zł do wysokości 159.714.424 zł.  

 Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 148.315.286,80 zł z tego wydatki bieżące 

w kwocie 126.764.634,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.550.652,54 zł. 

 Planowane pierwotne przychody budżetu Powiatu na 2019 rok w kwocie 9.350.000 zł 

pochodzące z: 

- kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej 2.100.000 zł.  

 Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 15.102.870,47 zł, z tego 

z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 6.750.000 zł oraz kwoty wolnych 

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat 

ubiegłych 8.352.870,47 zł.  

 Planowane rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie 

i wyniosły 10.221.336 zł. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych 

w latach 2011-2018 przypadających do spłaty na 2019 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej 

planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.  
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  Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 22.330.093,97 zł.  

Z kwoty tej środki w wysokości 16.338.446 zł zostały już wprowadzone do przychodów budżetu 

Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r wyniosły 22.330.093,97 zł.  

 Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat Kredytów 

długoterminowych w latach 2011-2019 na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 57.470.997 zł i 

była niższa od planowanego o kwotę 1.521.892 zł.  

 Kwota środków poniesionych w 2019 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 11.591.354 

zł, z tego spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 10.221.336 zł, a spłata 

odsetek 1.370.018 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

 

Członek Komisji Marek Pławiak poinformował, iż cieszy się że Powiat się rozwija. Dziękuję za 

to, że pamięta się o dokonaniach poprzedników. Słowa uznania skierował dla obecnego Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego. Na zakończenie podziękował Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego 

za przejrzyste i rzetelne przygotowanie materiałów. 

 

 Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podobnie jak przedmówca 

podziękował wszystkim, którzy w najmniejszy sposób przyczynili się do przygotowania materiałów 

przedłożonych Radnym Powiatu Nowosądeckiego. 

  

 

Komisja przyjęła informację.  

 

 

Ad 5. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła informację  

o zadaniach realizowanych przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami w 2019 roku.   

W 2019 roku zostało zrealizowanych łącznie 3960 spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami 

Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 6. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji Damian Tokarczyk przedstawił informację o zadaniach 

realizowanych przez Wydział Geodezji w 2019 roku. 

 

Dyrektor szczegółowo omówił zadania realizowane przez Wydział Geodezji.  Ilość dokumentów 

zrealizowanych przez Wydział Geodezji w 2019 roku to 84843.  Powyższe zadania zostały 
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zrealizowane przez 41 osób. Dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków całej jednostki 

ewidencyjnej Rytro składającej się z 4 obrębów ewidencyjnych. Powyższe zadanie zostało 

zrealizowane ze środków Wojewody Małopolskiego. Zadanie to było zadaniem pozaplanowym. 

  

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 7 

 

Dyrektor Wydziału Budownictwa Jacek Janusz przedstawił informację o zadaniach 

realizowanych przez Wydział Budownictwa w 2019 roku. 

 

Do wydziału wpłynęło 2488 wniosków dot., pozwoleń na budowę/rozbiórkę. Wpłynęło 1787 

zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i zmian sposobu 

użytkowania. Wydano 36 zaświadczenia o samodzielności lokali. Wydano 2903 dzienników budów. 

Załatwiono 764 spraw tzw. „różnych” dot. zapytań, udzielenia informacji. Sporządzono 18 

sprawozdań.  

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 8. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec przedstawił informację o zadaniach 

realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2019 roku. 

 

W Inspektoracie zatrudnionych jest 11 pracowników służby cywilnej (w tym 8 pracowników 

merytorycznych, 2 osoby sekretariat i 1 osoba na 0,8 etatu- kadry i księgowość). W 2019 roku 

obsada była na niezmiennym poziomie. 

W 2018 roku przeprowadzono ogółem 1626 kontroli w terenie, w tym m.in. kontrole w zakresie 

bezpiecznego użytkowania obiektów przeznaczonych na letni i zimowy wypoczynek dzieci i 

młodzieży, obiektów drogowych i mostowych oraz w zakresie przestrzegania przepisów w procesie 

budowlanym. Rozpatrzono 1424 zgłoszenia zakończenia budowy oraz wszczęto 148 postępowań w 

sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie. Wszczęto 153 postępowania w sprawie samowoli 

budowlanych, 21 postępowań w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów 

budowlanych oraz 1 postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej oraz 22 postępowania 

egzekucyjne. 

 W roku sprawozdawczym zakończono 1890 spraw, w toku których wydano łącznie 1108 decyzji i 

postanowień. Wydano łącznie 45 nakazów rozbiórki samowoli budowlanych i użytkowych.  

 

Komisja przyjęła informację.  

 

 

Ad 9 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację nt. działalności za 2019 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

 

Wydatki, w nadzorowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg , dziale 600 Transport i łączność, 

zamknęły się w 2019 roku kwotą 33.112.955,43 zł.  Spoza budżetu Powiatu pozyskano 

dofinansowanie  w łącznej wysokości 12.721.177,00 zł. Zgodnie ze statutem w Powiatowym 
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Zarządzie Dróg przewidywane zatrudnienie obejmuje 42 etaty, w tym 19 etatów służby liniowej. 

Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzono w większości przypadków 

wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w drodze przetargów nieograniczonych. Siłami 

własnymi, tj. przez pracowników służby liniowej i przez pracowników zatrudnianych okresowo w 

ramach robót publicznych wykonywano wszelkie prace związane m.in. z doraźnymi naprawami i 

bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, remontem przepustów, oznakowaniem, koszeniem traw, 

wycinaniem krzewów. Decyzje o przystąpieniu do przygotowania i realizacji przedsięwzięć w 

zakresie powiatowych dróg i mostów były podejmowane z uwzględnieniem wniosków 

przedstawionych w protokole z wyjazdowych posiedzeń Komisji Mienia i Infrastruktury, 

interpelacji składanych przez radnych, petycji, wniosków i propozycji przedstawionych przez 

gminy oraz inne podmioty i mieszkańców powiatu. 

 

 

Komisja przyjęła informację.  

Ad 10 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację nt. przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. Pierwsze postępowanie przetargowe 

zostało wszczęte już 17 stycznia 2020 roku.  Na dzień przygotowania informacji wszczętych zostało 

łącznie 27 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w tym:  13 na roboty budowlane (2 

unieważniono), 4 na dostawy (2 unieważniono), 10 na usługi (1 unieważniono). Dodatkowo 

przeprowadzono 9 postępowań z zachowaniem trybów konkurencyjnych o wartości szacunkowej 

poniżej 30.000 euro. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią od marca br. wszystkie 

postępowania  prowadzone są w pełnej procedurze elektronicznej bazując na bezpłatnych 

rozwiązaniach udostępnianych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz platformę ePUAP. 

Wszystkie oferty składane są w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W 2020 roku na dzień sprawozdania zarejestrowano łącznie 45 umów o łącznej wartości ponad 

3.69 mln zł. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 11 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE  

i innych źródeł zewnętrznych. 

 

W celu jak najefektywniejszego wydatkowania środków własnych podejmowane są działania w kierunku 

pozyskania środków zewnętrznych. Z uwagi na brak możliwości aplikowania o środki z Unii Europejskiej 

na infrastrukturę drogową składane są wnioski do programów krajowych obejmujące zakresem zarówno 

poprawę infrastruktury drogowej poprzez remont, przebudowę czy też odbudowę dróg i mostów, ale także 

projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych. W 2020 roku 

złożonych zostało łącznie 24 wnioski i aplikacje. Na zakończenie zostały szczegółowo omówione kwoty 

dofinansowania na poszczególne działania. 

 

Komisja przyjęła informację.  
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Ad 12/13 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowych 2019/2020 oraz 

informację na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2020 r. 

 

 

W sezonie zimowym 2019/2020 utrzymanie dróg zostanie objętych łącznie 481,45 km dróg 

powiatowych. Po raz pierwszy przetarg na zimowe utrzymanie dróg obejmował 2 sezony zimowe 

(2019/2020 i 2020/2021). Nie zmieniły się zasady rozliczania usługi. Wykonawcom przysługuje 

wynagrodzenie za faktyczną ilość dni świadczenia usługi. Na zakończenie zostały przedstawione 

także koszta zimowego utrzymania dróg w formie zestawienia. 

 

W dalszej części została przedstawiona informacja na temat planu remontów i inwestycji na 

drogach powiatowych w 2020 r. 

 

Komisja przyjęła informacje.  

Ad 14,15,16,17. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekty 

uchwał rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie: 

- przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 

nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 2+590 – 3+025 oraz w km 4+875 – 5+360., 

 

- przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki 

ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla 

Mała od km 0+010 do km 4+140., 

 

-  przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki 

ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1519 K Piwniczna:  ul. Zagrody – Łomnica od 

km 0+000 do km 1+562., 

 

- przekazania Wójtowi gminy Łabowa   ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1524 

K Maciejowa – Składziste w km 0+000÷0+090 w  obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 75 

w miejscowości Maciejowa. 

 

Są to 4 uchwały, które dotyczą tej samej sprawy. Jest to przekazanie kompetencji związanej z 

zarządzaniem drogami. Jest to określone ustawą o drogach publicznych w art. 3, że zarządca 

drogi jest również inwestorem. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że mogą być 

zawierane porozumienia między jednostkami samorządowymi w sprawie przejmowania zadań 

własnych. Wójt Gminy Łącko, Wójt Gminy Łabowa i Burmistrz Piwnicznej Zdroju wystąpili z 

taką inicjatywa, żeby powierzyć im funkcje przygotowania dokumentacji.  Wójt Gminy Łącko  

- podbudowę chodnika na odcinku drogi Łącko – Wola Kosnowa, Wójt Gminy Łabowa 

przebudowę skrzyżowania drogi krajowej 75 z drogą Maciejowa Składziste i Burmistrz 

Piwnicznej Zdroju uzyskał dotacje na budowę ścieżek rowerowych. W związku z tym, żeby 

umożliwić Zarządowi Powiatu zawarcie porozumienia, które będzie regulowało szczegółowe 

warunki finansowania tych zadań przejmowanych przez gminy konieczne jest upoważnienie 

Zarządu przez Radę do przekazania tych ograniczonych zadań. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi 
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Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – 

Wola Kosnowa w km 2+590 – 3+025 oraz w km 4+875 – 5+360. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w 

Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 

1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała od km 0+010 do km 4+140. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w 

Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 

1519 K Piwniczna:  ul. Zagrody – Łomnica od km 0+000 do km 1+562.,. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi gminy Łabowa   

ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 

0+000÷0+090 w  obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Ad 18 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki ewid. nr 

403/12 oraz udziału w działce ewid. nr 403/38, położonych w Krynicy-Zdroju, obręb ewid. Krynica 

Wieś. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na darowiznę działki Nr 403/12 o powierzchni 820 m ²                      

w Krynicy Zdroju obręb Krynica Wieś oraz udziału w części  1/21 części w prawie własności drogi 

dojazdowej do tej działki. Jest to działka zabudowana zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej 

stanowiącym element  infrastruktury wodociągowej służącej do zbiorowego zaopatrzenia 

odbiorców na terenie Miasta Krynica Zdrój. O darowiznę wystąpił burmistrz Miasta Krynica Zdrój. 

Jest to działka położona w kompleksie działek budowlanych nad szpitalem w Krynicy Zdroju. Na 

tej działce powiat nie będzie realizował zadań własnych. Wartość darowizny to wartość gruntu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki ewid. nr 

403/12 oraz udziału w działce ewid. nr 403/38, położonych w Krynicy-Zdroju, obręb ewid. Krynica 

Wieś. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
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Ad 19 
 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających na okres 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Powiatowi Nowosądeckiemu i jego jednostkom 

podległym. 

 

Jest to uchwała w ramach realizacji tarczy antykryzysowej i dotyczy udzielania ulg dotyczących należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości powiatu w najem, dzierżawę lub użytkowanie, które przysługują  

powiatowi nowosądeckiemu albo jego jednostkom organizacyjnym. Przez udzielenie ulgi rozumie się 

odroczenie terminu płatności albo umorzenia należności w całości lub części przez Starostę Nowosądeckiego 

lub kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Nowosądeckiego. Udzielenie ulgi następuje na 

udokumentowany wniosek najemcy . Udzielenie ulgi obejmuje okres od 14 marca 2020 do 30 czerwca 2020. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia stosownych uchwał w zakresie umorzeń należności oraz w 

zakresie odroczenia ich płatności w przypadku trwania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających na okres 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Powiatowi Nowosądeckiemu i jego jednostkom 

podległym 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

 

 

Ad 20/21. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął posiedzenie.          

 

 

 

 

                   Przewodniczący 

        Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

      
           Antoni PORĘBA 
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