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PROTOKÓŁ Nr 5/2022 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 6 października 2022 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 realizacji remontów i inwestycjach w szkołach i placówkach oświatowych. 

4. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej  

w 2021 r. 

5. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu oraz złożonych 

wnioskach dotyczących pozyskiwania środków z poza budżetu Powiatu Nowosądeckiego.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przekazania Wójtowi Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarzadzania drogami 

powiatowymi. 

7. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego wg stanu na 23 września 2022 r. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych  

w Nawojowej. 

9. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku w zakresie 

infrastruktury.  

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11. 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, 
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Agnieszka WYRAZIK-TYRPAK – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

Antoni JARZĘBAK – Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Sączu, 

Przemysław GAJOWSKI  - Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego 

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 przekazania Wójtowi Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarządzania drogami 

powiatowymi. 

Uzasadnienie 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 autopoprawki. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 4/2022 z 26 maja 2022. r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

Ad 3. 

Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Wyrazik - Tyrpak przedstawiła 

informację o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Na remonty w szkołach w okresie od I-VI 2022 roku wydatki planowane w wysokości 

487.616,00 zł, zostały wykonane w kwocie 152.117,57 zł. 

 

Na remonty w placówkach oświatowych w okresie od I-VI 2022 roku wydatki planowane  

w wysokości 134.208,00 zł, zostały wykonane w kwocie 84.738,91 zł, tj. w 63,14 % 

 

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.307.836,00 zł. zł zostały wykonane w kwocie 

93.400,00 zł tj. w 7,14%. Dalsza realizacja zadań przewidziana w II połowie roku. 

Członek Komisji Józef Świgut zapytał czy są szkoły ogrzewane węglem. 

Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Wyrazik – Tyrpak odpowiedziała, 

iż Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach ogrzewa węglem.  Na pewno jest w tej 

placówce zapas opału z poprzedniego okresu grzewczego. Do końca marca są zabezpieczone 

środki na ten cel. 

 

Komisja przyjęła informację.  
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Ad. 4 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni Jarzębak 

przedstawił informację o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej w 2021 

roku. 

 

Placówki łącznie wydatkowały 279.396,1O zł na wydatki inwestycyjne i remontowe, w tym: 

 Domy pomocy społecznej -wydatki na łączną kwotę 200.839,78, 

 Powiatowe Ośrodki Wsparcia - wydatki na łączną kwotę 13.909,09, 

 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza - wydatki na łączną kwotę 10.226,20 zł, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki łączne 54.421,03 zł 

 

 

Członek Komisji Józef Świgut zapytał czy są zabezpieczone środki na opał we wszystkich 

podległych placówkach. 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni Jarzębak 

odpowiedział, iż wszystkie Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Nowosądeckim tj. w Klęczanach, 

Zbyszycach i Muszynie  są opalane gazem. Składają wnioski o dodatek do ogrzewania dla podmiotów 

wrażliwych. Jednorazowy zasiłek otrzymają podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków. Dom Dziecka w Klęczanach jest ogrzewany gazem z dużej butli, która 

pełna i przewiduje się, że powinna wystarczyć do przełomu stycznia/lutego. Budynek Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu opalany jest gazem. Zostanie również złożony wniosek  

o jednorazowy zasiłek do ogrzewania. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad. 5 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 

temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu oraz złożonych wnioskach dotyczących 

pozyskiwania środków z poza budżetu Powiatu Nowosądeckiego.  

 

Komisja przyjęła informację.  
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Ad.6 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kamionka 

Wielka ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi. 

Wójt Kamionki Wielkiej wystąpił z inicjatywą wykonania chodników przy 3 drogach powiatowych 

na 6 odcinkach w miejscowosciach:; Mystków, Mszalnica, Królowa Polska, Królowa Górna, 

Bogusza i Kamionka Wielka. Na to zadanie uzyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu. Jest to 

zadanie własne gminy. Ustawa o drogach publicznych przewiduje  możliwość powierzenia między 

zarządcami wykonania poszczególnych zadań przewidzianych w ustawie dla zarządcy drogi. 

Warunkiem, żeby to zadanie zrealizować jest zgoda Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kamionka 

Wielka ograniczonego zarzadzania drogami powiatowymi. 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.7 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła informację 

o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego 

wg stanu na 23 września 2022 r. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

 

Ad.8 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 

niezabudowanych nieruchomości położonych w Nawojowej. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż 12 działek budowlanych w Nawojowej wraz  

z odpowiednimi udziałami Powiatu Nowosadeckiego w drogach wewnętrznych. Na przedmiotowej 

nieruchomości, która została podzielona do sprzedaży Powiat nie bedzie realizował zadań 

własnych. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży na zasadach ogólnych w drodze 

przetargu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 

Nawojowej działki ewidencyjne są w większosci przeznaczone w terenach budowlanych. 3 działki 

są przeznaczone częściowo w terenach budowlanych, częściowo w terenach rolnych. Zgodnie 

 z uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego z 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami zasobu powiatowego zbycia nieruchomości przez powiat może 

nastąpić jeżeli zbywana nieruchomość nie jest konieczna do realizacji zadań własnych powiatu i 

wymaga każdorazowej zgody rady powiatu wyrażonej w drodze uchwały, która określa 

szczegółowe zasadysprzedaży. 
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Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Nawojowej. 

 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad 9 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła informację 

Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. w zakresie 

infrastruktury. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania materiałów przedłożonych Radnym Powiatu Nowosądeckiego. 

Komisja przyjęła informację.  

 

 

 

Ad 10/11. 

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  


