PROTOKÓŁ Nr 3/2021
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 czerwca 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 stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego – w zakresie
nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
4. Ocena wykonania budżetu za 2020 r., w zakresie infrastruktury.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie
opracowania studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia
miejscowości Szczawnica-Jazowsko.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. 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,
Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego
Adam CZERWIŃSKI

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Alicja LICHOŃ

- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami,

Janusz BANACZYK

- Dyrektor Wydziału Geodezji,

Jacek JANUSZ

- Dyrektor Wydziału Budownictwa,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA zgłosił wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu tj. zaopiniowanie projektu uchwały
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno –
ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.
Stanowiłby pkt. 5 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.

Ad 2.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie
protokół nr 2/2021 z 28 kwietnia 2021 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 2020 roku.
Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski porosił o omówienie sprawy nabycia przez
Powiat Nowosądecki udziałów w drogach dojazdowych do działki Powiatu od Parafii w
Nawojowej.
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła
aktualny stan sprawy. Postępowanie jest w toku, Parafia w Nawojowej daruje Powiatowi
swoje udziały w drodze aktu notarialnego.
Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał o przedstawienie informacji
o wartości dróg dojazdowych.
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła
średnie wartości gruntów nabywanych pod drogi w Nawojowej.
Członek Komisji Joanna Stawiarska zwróciła się z prośbą o omówienie stanu sprzedaży
działek w Marcinkowicach i poprosiła o sporządzenie wykazu działek powiatu z
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uwzględnieniem działek już sprzedanych i będących w toku postępowania przetargowego.
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń zobowiązała się
sporządzić wykaz i przedłożyć Radnej w najbliższym czasie.

Ad 4.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła wykonanie budżetu
2020 r., w zakresie za infrastruktury.
Wysokość dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok wynosiła 162.645.433 zł. W wyniku podjętych Uchwał w
sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów
w ciągu całego roku uległa zwiększeniu o 6.234.928,21 złotych. Ostatecznie kwota
prognozowanych dochodów na 2020 rok po wprowadzonych zmianach ustalona została
w wysokości 168.880.361,21 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
2.290.882,69 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 20.540 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu o kwotę
1.000.182 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 2.535.613 zł,
- zmniejszenia planowanych dotacji i środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych o
łączną kwotę 1.348.805,48 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
2.234.384 zł.
- zmniejszenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 456.788 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane dochody budżetu Powiatu na
2020 rok w wysokości 168.880.361,21 zł wykonane zostały w kwocie 189.050.369,93 zł, co
stanowi 111,9 % wykonania planu.
W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2020
rok – planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 14.204.299,21 zł do wysokości 190.071.305,21 zł.
Planowane rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły
10.862.997 zł. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 20212019 przypadających do spłaty na 2020 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej
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wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.
Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą
wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące
powiększone o wolne środki z roku ubiegłego.

Budżet Powiatu za 2020 rok zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 18.786.633,60 zł.
Zmianie uległ wynik finansowy budżetu Powiatu – z planowanego deficytu w kwocie 21.190.944 zł,
wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 18.948.161,66 zł.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim, którzy w
najmniejszy sposób przyczynili się do przygotowania materiałów przedłożonych Radnym Powiatu
Nowosądeckiego.

Komisja przyjęła informację.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.
Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie poprawę dostępności drogowej oraz
bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w
obszarze Pienin podjął inicjatywę przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Studium technicznoekonomiczno-środowiskowe dla połączenia m. Szczawnica i Jazowsko. W związku z w/w
inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie których miałaby być
realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania studium. Szacunkowy koszt
takiego opracowania wynosi ok. 800.000 zł, z czego 400.000 zł zostanie sfinansowane ze środków
budżetu Województwa Małopolskiego, a pozostała kwota ma być pokryta z budżetów powiatu
Nowosądeckiego i Powiatu Nowotarskiego, a także Gminy Łącko oraz Miasta i Gminy Szczawnica
(równy udział w wysokości 100.000 zł każdy samorząd). Zadanie ma zostać zgłoszone do
realizacji ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Małopolski 2021 – 2027 Małopolska Przyszłości. Kolejnymi etapami prac projektowych byłoby
opracowanie właściwej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej poprzedzonej decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację zadań w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko.

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
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Ad 6
Członek Komisji Marcin Bulanda nadmienił, iż w grudniu 2019 roku zgłosił interpelację dot.
wymalowania linii bocznych na drodze powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska. Jednocześnie
poprosił o przegląd techniczny drogi powiatowej Korzenna – Jasienna – Przydonica. W związku z
powyższym ponownie zapytał o realizację tych zadań.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż
oznakowanie zostało wykonane i cyklicznie będzie odnawiane. Podobnie przegląd drogi został
wykonany. Zrealizowano doraźne remonty nawierzchni. Pozostanie problem poprawy stanu
technicznego drogi w rejonie przedsiębiorstwa MOBRUK. Jest to zamierzenie inwestycyjne.

Ad 7.
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
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