
 `            PROTOKÓŁ Nr 8/2018
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 grudnia 2018 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  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2019 rok  w

zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego  w  zakresie  obejmującym
działanie Komisji.

5. Wypracowanie  i  przyjęcie  planu  pracy  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 9 członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Marek KWIATKOWSKI     - Starosta Nowosądecki,

Antoni KOSZYK     - Wicestarosta Nowosądecki

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

Alicja LICHOŃ      - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił porządek posiedzenia
 i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół nr
8/2018 z 14 grudnia 2018 r. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3/4.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  projekt  uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym
działania  Komisji  oraz projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego.

Wysokość  prognozowanych  dochodów  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2019  rok  wynosi
146.080.822 zł, a planowanych wydatków 145.209.486 zł.  

Planowany wynik finansowy na 2019 rok tj. różnica między dochodami a wydatkami jest dodatni i
wynosi  871.336  zł, co oznacza, że budżet Powiatu osiągnie nadwyżkę. 

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2018 rok prognozowane dochody są wyższe o
4,3 %, tj. o 5.992.517 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowią 91,6 % i wynoszą  133.875.219 zł, a do-
chody majątkowe 8,4  %, czyli 12.205.603 zł.

Pani Skarbnik omówiła dział 600-Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zarządzanie drogami - planuje się w łącznej
wysokości 24.844.623 zł, w tym wydatki majątkowe – 12.834.331 zł. Wydatki tego działu stanowią
17,11 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 62.500 zł przezna-
czone będą na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowarianto-
wej koncepcji budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr
969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,  planuje się
sfinansowanie m.in: wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej wysokości
8.317.186 zł,   w tym:

-  remonty i utrzymanie dróg i chodników -  6.946.000 zł,
 - remonty i utrzymanie mostów i przepustów - 770.000  zł.

Na remonty dróg powiatowych obejmujące wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych zakłada
się kwotę 2.000.000 zł, a na remonty dróg związane z bieżącymi remontami chodników zaplanowa-
no 200.000 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się przeznaczyć kwotę 3.500.000 zł.

Na wydatki związane z remontami mostów planuje się kwotę 700.000 zł, w tym remont mostu w
ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska w kwocie 400.000 zł. W  ramach
wydatków bieżących uwzględniono także wydatki na dotację celową dla Gminy Gródek n/Dunaj-
cem na sfinansowanie utrzymania bieżącego odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce – na podsta-
wie porozumienia w sprawie przekazania zarządzania Gminie odcinkiem tej drogi w kwocie 25.000
zł.
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Wydatki majątkowe w wysokości 12.381.831 zł planuje się przeznaczyć na  sfinansowanie niżej
wymienionych  zadań  inwestycyjnych:  przebudowa  mostu  w  ciągu  drogi  powiatowej  Stary  Są-
cz-Przysietnica-Barcice w m. Moszczenica Niżna, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1574K Ptaszko-
wa-Ptaszkowa, budowa chodników w ciągach dróg powiatowych, budowa kładki dla pieszych w
Obidzy, Krużlowej Wyżnej, Korzennej, opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg i mostów.

Pani Skarbnik omówiła dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowane wydatki  w tym dziale na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
w wysokości 398.250 zł, tj.   0,27 % wydatków ogółem Powiatu planuje się przeznaczyć na:

realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat, wydatki bieżące na zadania własne zwią-
zane z gospodarowaniem mieniem Powiatu, wydatki majątkowe.

Pani Skarbnik omówiła dział 710 - Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale, planowane w łącznej wysokości  10.100.000 zł, co stanowi  6,96 % planu
wydatków ogółem, przeznaczone są na realizację: projektu współfinansowanego z UE, zadań z za-
kresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat oraz zadań własnych Powiatu polegają-
cych na prowadzeniu i udostępnianiu zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Ponadto w ramach tego działu planuje się wydatki majątkowe w kwocie 6.373.848 zł na realizację
projektu  pn.  „Cyfryzacja  zasobów geodezyjnych  i  kartograficznych  Powiatu  Nowosądeckiego  i
Miasta Nowy Sącz”. Źródłem finansowania projektu są środki z UE – 5.591.140 zł, z budżetu pań-
stwa i Wojewody Małopolskiego – 567.169 zł, dotacje z innych j.s.t. – 199.093 zł i środki własne
Powiatu – 16.446 zł.      
W ramach działu 710 - Kwota planowanych wydatków wynosząca 1.008.590 zł przeznaczona jest
na funkcjonowanie i działalność  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego,  z  tego  w
ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 908.590 zł,  w tym wydatki
majątkowe 70.000 zł.   Ze  środków własnych Powiatu  kwota   100.000 zł  przeznaczona jest  na
zadania własne, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego poinformowała o autopoprawce. W związku z wnioskiem
Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w 2019
roku w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosą-
deckiego i Miasta Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, nastąpi: 

 Zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 710–Działalność usługowa, rozdziale 71012-
Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 565.623 zł.

 Zmiana wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii polegająca na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 569.036 
zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 710-Działalność usługo-
wa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o 3.413 zł.

Wprowadzenie autopoprawki powoduje zmiany w treści projektu Uchwały Budżetowej Powiatu na 
2019 rok polegającej na;

 zwiększeniu kwoty dochodów budżetu Powiatu o 565.623 zł.

 zwiększeniu kwoty wydatków budżetu Powiatu o 565.623 zł.

Członek komisji Marcin Bulanda zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie zestawienia dot. umów
kredytów zawartych przez Powiat Nowosądecki. 
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Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  poddał pod głosowanie wniosek
do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o  przesunięcie kwoty 80 000 zł. z działu 750 – Administracja
publiczna na dział 710 –  Rozdział 71015 Nadzór budowlany.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  budżetowej  Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 r., w dziale 600 - Transport i łączność, oraz w dziale 700 - Gospodarka
mieszkaniowa -  i 710 - Działalność usługowa.

Wynik głosowania: 9 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Przy obecnych 9 radnych: Wynik głosowania: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Opinia  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 
Przy obecnych 9 radnych: Wynik głosowania: za – 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 5.

Przewodniczący  Komisji  Antoni  Poręba przedstawił  propozycje  planu  pracy  Komisji  
na 2019 rok. 
Przewodnicząca Komisji poddała wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6/7

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba podziękował  wszystkim  za
przybycie i zamknął posiedzenie.

         

                Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

                Antoni Poręba

Protokołowała: Anna Walczak
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