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                                     PROTOKÓŁ Nr 9/2019 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 30 września 2019 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. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku w zakresie infrastruktury. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa 

drogowego. 

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 wzięło udział 8 Członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Marek Kwiatkowski   - Starosta Nowosądecki 

Edward Ciągło   - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

Roman Potoniec   - Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, 

Małgorzata Bochenek   - Skarbnik Powiatu  

Adam Czerwiński   - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, 

Janusz Golec    - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Jacek Janusz    - Dyrektor Wydziału Budownictwa 

Alicja Lichoń    - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Antoni Jarzębak  - Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy 

     Rodzinie Nowym Sączu. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Członków Komisji czy są 

uwagi lub wnioski do porządku obrad. 

 

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

głosowanie porządek obrad. 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół nr 

8/2018 z 29 sierpnia 2019 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Antoni Jarzębak przedstawił 

informację o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej 

W domach pomocy społecznej wydatki na łączną kwotę wyniosły 484.503.35 zł., w tym: 

 Dom Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 157.270,09 zł, 

 Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach w kwocie 63.210,10 zł, 

 Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach w kwocie 264.023,16 zł 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki na łączną kwotę 2.455,70 zł, 

Powiatowe Ośrodki Wsparcia – wydatkowano kwotę 77.804,14 zł. 

 

Członek Komisji Joanna Stawiarska zwróciła uwagę, iż w Domu Pomocy Społecznej                          

w Zbyszycach w zakresie wydatków remontowych wydatkowano 14 027,81 zł na naprawę 

samochodu służbowego. W jej odczuciu jest to wysoka kwota, dlatego chciała się dopytać skąd taki 

duży koszt wynikający z naprawy samochodu. 

 

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Antoni Jarzębak wyjaśnił, iż 

została pokryta naprawa dużego busa, który służył do przewozu uczestników Domu Pomocy 

Społecznej w Zbyszycach. Samochód ten był bardzo mocno wyeksploatowany i wymagał 

gruntownego przeglądu. W wyniku amortyzacji wiele części trzeba było wymienić. W związku  

z powyższym pojawił się duży koszt związany z naprawą tego busa. Na chwilę obecną jest 

zakupiony nowy samochód dla uczestników placówki. W momencie podejmowania decyzji  

o naprawie, nie było żadnych przesłanek, że pojawią się środki na zakup nowego samochodu. 

Dlatego też podjęto decyzję o naprawie busa, który był bardzo mocno wyeksploatowany i wymagał 

gruntownego przeglądu, by bezpiecznie służyć uczestnikom DPS w Zbyszycach. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła powyższą informację. 
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Ad.4 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła informację Zarządu 

Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w tej sprawie. 

 

W wyniku dokonanych w I półroczu 2019 roku zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego, 

prognozowane dochody wzrosły do kwoty 149.835.096 zł, tj. o 2,17 %, a planowane wydatki do 

kwoty 150.687.613 zł, tj. o 3,36 %.  

 

Za I półrocze 2019 roku Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 11.915.330,04 zł, co 

oznacza, że wykonane dochody były wyższe od wykonanych wydatków. Planowane przychody 

budżetu Powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.723.853 zł, w wyniku wprowadzenia kwoty 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat 

ubiegłych. W omawianym okresie przychody budżetu Powiatu wyniosły 8.352.870,47 zł  

i pochodziły z nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. 

 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek podkreśliła, iż odnosząc się do 

przebiegu wykonania budżetu Powiatu należy podkreślić, że realizacja dochodów i wydatków 

bieżących przebiega prawidłowo i wynosi odpowiednio 51,5 % oraz 45,6 %. 

 

Powiat na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał wymagalnych zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zaznaczył, iż podstawą gospodarki 

finansowej Powiatu Nowosądeckiego jak i każdej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet 

 i wieloletnia prognoza finansowa. Są to dokumenty, z których można wyczytać sytuację finansową każdej 

jednostki. Jeśli chodzi o stan na koniec I półrocza br. to z całą pewnością można stwierdzić, że kondycja 

finansowa powiatu jest dobra. Pan Antoni Poręba zaznaczył, iż warto podkreślić liczne inwestycje, które 

zostały zrealizowane w tym wiadukt w Ptaszkowej. Wiele z nich wzbogaciło infrastrukturę w 

poszczególnych gminach Powiatu Nowosądeckiego. Jest to niewątpliwie współpraca z włodarzami gmin 

oraz olbrzymie zaangażowanie parlamentarzystów m.in. Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka oraz Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Członek Komisji Michał Nowak zapytał o kwestię cyfryzacji zasobów geodezyjnych? 

 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek wyjaśniła, iż wynika to z trudności w 

wyborze wykonawcy. Jednocześnie podkreśliła, iż Powiat Nowosądecki nie jest odosobnionym 

przypadkiem jeśli chodzi o realizację tego projektu. 

  

 

Komisja przyjęła informację. 
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Ad.5 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego zarządzania drogą 

krajową nr 75 w granicach pasa drogowego. 

 

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami w ślad za interpelacjami na Sesji RPN jest opracowana 

dokumentacja przy budowie skrzyżowania drogi krajowej z droga powiatową w miejscowości 

Maciejowa. Jest również deklaracja sfinansowania tego zadania przez Generalna Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad w zakresie robót budowlanych. Warunkiem, żeby te prace mogły być 

rozpoczęte jest uzyskanie zgłoszenia czy formalnego pozwolenia nac prowadzenie tych robót. Jest 

to finansowane z funduszu, który jest przeznaczony w Generalnej Dyrekcji na te inicjatywy 

samorządowe. Żeby móc dokonać zgłoszenia w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych jest 

potrzebne zawarcie porozumienia Generalnej Dyrekcji miedzy Zarządem Powiatu a Dyrektorem 

Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie. Warunkiem, żeby można było do tych prac przystąpić  

i starać się o realizację jest dokonanie takiego zgłoszenia. W związku z powyższym został 

przygotowany projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie ograniczonego 

zarządzania drogą krajową nr 75 w granicach pasa drogowego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Ad.6. 

Członek Komisji Józef Świgut  zapytał o skrzyżowanie na Barnowcu, podkreślając, że jest to miejsce 

wyjątkowo niebezpieczne. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński poinformował, iż trwa postępowanie 

związane z dokonaniem zgłoszenia dot. przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Maciejowa 

Barnowiec.  

 Jest wstępna deklaracja, że prace budowlane będą zabezpieczone bez zaangażowania środków  

z budżetu powiatu. Po przyjęciu przez Radę Powiatu tych obowiązków zostanie zawarte 

porozumienie między Zarządem Powiatu a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zwrócił się z zapytaniem, jak 

samorządy gminne angażują się w zadania związane z budową chodników? 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński odpowiedział, iż Zarząd Powiatu 

Nowosądeckiego pozytywnie przyjął do realizacji wszystkie wnioski złożone przez poszczególnych 

włodarzy gmin. 

 

W dalszej części Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał  

o realizację wniosków z wyjazdowych posiedzeń Komisji Mienia i Infrastruktury RPN w miesiącu 

czerwcu? 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński poinformował, iż wnioski  

o opracowanie z kart osuwiskowych zostały zlecone. Natomiast przebudowy i remonty dróg w tym 

zabiegi bieżące, utrzymaniowe są podejmowane w zależności od uzyskiwanych środków 
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zewnętrznych oraz możliwości finansowych i wykonawczych Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

 

Członek Komisji Marta Adamczyk zapytała o etap realizacji prac związanych z  chodnikiem w 

Bereście? 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński zaznaczył, iż trwają prace projektowe 

związane z opracowaniem przez Burmistrza Krynicy Zdroju projektu budowy chodnika w Bereście 

w ciągu drogi powiatowej Berest – Piorunka – Czyrna – Mochnaczka Wyżna – dotychczas nie 

przedłożono formalnego zgłoszenia tych prac ani deklaracji dofinansowania budowy przez Gminę 

Krynica Zdrój. 

 

Członek Komisji Marta Adamczyk zapytała również na jakim etapie stanęła rozbiórka budynku 

przy ul . Ogrodowej w Muszynie? 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec odpowiedział, iż trwają działania 

związane z ustaleniem spadkobierców. Trzeba zaczekać na postanowienia Sądu o nakaz rozbiórki 

dla właścicieli, którzy zamieszkują w różnych miastach świata. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał czy są chętni do zakupu 

działek w Marcinkowicach. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń odpowiedziała, że jest 

duże zainteresowanie przedmiotowymi działkami. Są one bardzo atrakcyjne, przy drodze 

utwardzonej. W najbliższym czasie będzie szacowana ich wartość.  

 

Członek Komisji Joanna Stawiarska zapytała jakie są plany związane z budynkiem LO  

w Grybowie położonego w Rynku w Grybowie? 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń odpowiedziała, że prawo 

pierwokupu ma gmina. Były ogłoszone przetargi. Bardzo dużo osób jest zainteresowanych. Na 

chwilę obecną oszacowano nieruchomość na kwotę 2 mln 300 tys. zł. Ta nieruchomość była zawsze 

szacowana poniżej 2 mln zł przez rzeczoznawców. Wartość stopniowo malała. Oferenci przez te 

lata dzwonili i oglądali budynek. Niewątpliwie jest to atrakcyjne położenie przy drodze krajowej. 

Jednak nakłady związane z adaptacją budynku są bardzo duże. Jakie będą dalsze losy 

nieruchomości zadecyduje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba twierdzi, że biorąc pod wiele 

argumentów być może dojdzie do próby porozumienia z samorządem Grybowa co do użytkowania 

budynku 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zaznaczył, iż od lutego br. roku trwają rozmowy  

z Burmistrzem w tej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Nr 9/2019  30  września 2019 r.   6 

Ad.7. 

Wobec wyczerpania dyskusji, 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    


