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PROTOKÓŁ Nr 1/2020 

posiedzenia on-line Komisji Mienia i Infrastruktury 
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 29 kwietnia 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1647/8 położonej w Starym 

Sączu. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 Członków Komisji. 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

 

Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki 

Alicja LICHOŃ  - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA zapytał Członków Komisji czy są  

wnioski do porządku obrad. 

 

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 i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 12/2019 z 20 grudnia 2019 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

 

Ad 3. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1647/8 położonej w Starym Sączu.  

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz wystąpił o sprzedaż bezprzetargową prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Starym Sączu, stanowiącej własność Powiatu 

Nowosądeckiego, w trwałym zarządzie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.  Do wniosku 

Burmistrz przedłożył uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie 

odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu. Przedmiotowa nieruchomość została 

nabyta przez Powiat Nowosądecki na podstawie  decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia              

18 września 2000 r. Zgodnie z uchwałą Nr 322/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia              

6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu 

powiatowego, zbycie nieruchomości przez Powiat może nastąpić, jeżeli zbywana nieruchomość nie 

jest konieczna do realizacji zadań własnych powiatu. Dyrektor Internatu Międzyszkolnego                      

w Starym Sączu poinformował, że działka jest zbędna na cele Internatu.  Przedmiotowa działka 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zieleni 

izolacyjnej na skarpie z obowiązkiem, utrzymania wpisanego do rejestru zabytków muru 

kamiennego przy ul. Jana Pawła II wraz z rosnącymi drzewami o przeznaczeniu podstawowym 

terenu – usługi publiczne związane z oświatą o przeznaczeniu dopuszczalnym terenów urządzeń 

sportowych, usług komercyjnych z obowiązkiem realizacji ciągu pieszego łączącego projektowany 

parking z terenami śródmiejskimi. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał czy są pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu w/w uchwały. 

 

 

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

głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1647/8 położonej w Starym Sączu. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
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Ad 4/5. 

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   


