PROTOKÓŁ Nr 3/2020
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 24 września 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 realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
4. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych.
5. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku w zakresie infrastruktury.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany
uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej i nadania statutu.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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
Roman POTONIEC

- Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Janusz BANACZYK

- Dyrektor Wydziału Geodezji,

Adam CZERWIŃSKI

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Janusz GOLEC

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Jacek JANUSZ

- Dyrektor Wydziału Budownictwa,

Bartłomiej KRZESZOWSKI – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej,
Alicja LICHOŃ
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- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami,
1

Bożena MYNAREK

- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Antoni JARZĘBAK

- Główny Księgowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie .

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół
nr 2/2020 z 23 czerwca 2020 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.

Ad 3.
Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Antoni Jarzębak przedstawiła
informację o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
Placówki łącznie wydatkowały w 2019 roku łącznie 310. 335,19 zł na wydatki remontowe , w tym
w części sfinansowane środkami pozyskanymi z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie w wysokości 128.000 zł.

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad 4.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena MYNAREK przedstawiła informację
o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowo-inwestycyjnych mających na celu
podniesienie standardu dydaktycznej bazy nauczania.
Na remonty w szkołach w okresie od I – VII 2020 roku wydatkowano 164.191,32 zł, w tym w
szkołach:
 LO w Starym Sączu – 33.799,13 zł,
 LO w Grybowie – 8.195,86 zł,
 ZS w Marcinkowicach – 3.061,20 zł,
 ZSP w Krynicy Zdroju – 15.079,80 zł,
 ZS w Starym Sączu – 72.052,72 zł,
 ZS w Łącku – 2.115, 60 zł,
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 ZSZ w Grybowie – 20.899,00 zł,
 ZSP w Nawojowej – 8.988,01 zł.
Na remonty w placówkach oświatowych w okresie od I – VII 2020 roku wydatkowano 38.602,50
zł:
 PPPP w Nowym Sączu – 7.343,10 zł,
 ZSiP w Piwnicznej Zdroju – 3.009,20 zł,
 Internat przy ZSP w Nawojowej – 1.000,00 zł.
Wydatki majątkowe w szkołach planowane w wysokości 443.000,00 zł zostały wykonane w kwocie
104.902,67 zł, tj. w 23,68 %.
Wydatki majątkowe w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu planowane na kwotę
475.000,00 zł wydatkowano w wysokości 650, 00 zł tj. 0,14 %.

Komisja przyjęła informację.

Ad 5.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła informację Zarządu
Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w zakresie infrastruktury.
W wyniku dokonanych w I półroczu 2020 roku zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego,
prognozowane dochody wzrosły do kwoty 171.592.958 zł, a planowane wydatki do kwoty
192.783.902 zł.
Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu br. o kwotę 8.947.525 zł, było
rezultatem wprowadzenia następujących zmian kwot dochodów w poszczególnych źródłach ich
pochodzenia:
 zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej o 433.544 zł,
 zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
Powiatu o kwotę 279.639 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy
społecznej,
 zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.439.136 zł,
 zwiększenia dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
pozostałych dotacji i wpływów na współfinansowanie realizacji projektów o kwotę 87.825
zł,
 zwiększenia dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji o łączna kwotę 6.013.380 zł,
 zwiększenia dochodów własnych Powiatu o kwotę 694.001 zł.
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Prognozowane dochody budżetu Powiatu ustalone w wyniku dokonanych zmian w wysokości
171.592.958 zł zostały wykonane w omawianym okresie w kwocie 84.608.959,73 zł, co stanowi
49,3 % , w tym dochody bieżące w 50 % i dochody majątkowe w 31,4 %.
Niższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z trybem przekazywania dotacji
na zadania inwestycyjne po wykonaniu i rozliczeniu tych zadań tj. w II półroczu br. oraz wynika z
harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji zadań.

Komisja przyjęła informację.

Ad 6.
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej
KRZESZOWSKI przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany
uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania
statutu.
Konieczność podjęcia niniejszej Uchwały spowodowana jest przekazaniem części nieruchomości nr
157/41 będących w użyczeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na
rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
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Ad 7.
Członek Komisji Franciszek Kantor zapytał o sprawę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej
1565 K Niecew – Podole Górowa, a następnie poruszył kwestii ę prac związanych z przebudową
drogi powiatowej 1570 Paszyn –Mogilno-Krużlowa.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż
Zarząd Powiatu już w latach poprzednich w ramach prac nad budżetem ocenił warunki możliwości
wykonania tej drogi na odcinku drogi powiatowej 1565 K Niecew – Podole Górowa. Granice
działki ewidencyjnej 144/1 w obrębie ew. Podole Górowa oraz działki ewidencyjnej 9 w obrębie
ew. Jasienna – działki te tworzą przedmiotową drogę – wskazane na gruncie w 2017 r. staraniem
poprzedniego Zarządu wykazują, że faktyczny przebieg drogi, tj. grunt zajeżdżony przez pojazdy
pracujące w lesie i na sąsiednich działkach, nie pokrywa się z przebiegiem ww. granic
ewidencyjnych. Jest to jedna z istotnych przeszkód wyremontowania drogi gruntowej, gdyż
prowadzone prace ingerowałyby w działki leśne i grunty stanowiące własność prywatną.
Poprowadzenie drogi zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie ewidencyjnej wymaga wycinki
drzew i wykonania od podstaw podbudowy drogi oraz zapewnienia odwodnienia. Wymogi Prawa
Budowlanego oraz przepisów „środowiskowych” wykluczają prowadzenie prac remontowych bez
formalnego zgłoszenia zamiaru ich wykonania. Na tym konkretnym odcinku sugerowane prace
wykraczałyby poza zakres remontu, a zgłoszenie przebudowy drogi wymaga zachowania
parametrów technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 t.j.), w tym także lokalizacji kanału
technologicznego.
Droga 1565 K Niecew – Podole Górowa jest klasy L, przy której minimalna szerokość jezdni
wynosi 3,5 m, a poboczy 0,75 m. Według mapy ewidencyjnej szerokość obecnej działki drogowej –
nr ew. 9 – od jezdni asfaltowej w „Żebraczce” do granicy lasu wynosi około 1 m do 4,5 m, a w
obrębie lasu – działka ew. 144/1 – od około 3m do 12 m. Wobec powyższego w zależności od
możliwości finansowych budżetu w 20121 r. Zarząd Powiatu rozważy zlecenie koncepcji
przebudowy drogi (wykonanie drogi żwirowej) na podstawie której będzie możliwe oszacowanie
przybliżonych kosztów i warunków wykonania tych prac.
W dalszej części Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński odniósł się do kwestii
związanych z przebudową drogi powiatowej 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa poinformował,
iż 17 kwietnia br. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zawarł umowę na wykonanie zadania
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nar
1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa – I etap”. W ramach I etapu prac projektowych Wykonawca
jest zobowiązany do opracowania koncepcji projektowej w minimum 2 wariantach. Dnia 31 lipca
br. Wykonawca przekazał Zamawiającemu projekt koncepcyjny oraz wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Kompletny projekt koncepcyjny wraz z
kalkulacją kosztów i decyzją środowiskową powinien zostać przekazany przez Wykonawcę
niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Wójta
Gminy Chełmiec.
Na zakończenie Członek Komisji Marek Pławiak zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik Powiatu
Nowosądeckiego Małgorzaty Bochenek o przygotowanie zestawienia inwestycji w poszczególnych
gminach na terenie Sądecczyzny w bieżącym roku.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek odpowiedziała, iż przygotuje takie
zestawienie na koniec roku uwzględniające wszystkie inwestycje.
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Ad 8.
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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