
` PROTOKÓŁ Nr 5/2013
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 19 czerwca 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego.
3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2012 rok.
4. Ocena wykonania budżetu za 2012 r. w zakresie infrastruktury.
5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  „Termomodernizacja 
obiektów  użyteczności  publicznej  Powiatu  Nowosądeckiego”  w  ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 
dla  Programu  Operacyjnego  PL04  „Oszczędzanie  energii  i  promowanie 
odnawialnych źródeł energii”.

6. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Grybowie.

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

Ad. 1. 
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  otworzył  posiedzenie  i  przywitał 
wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu bierze udział pięciu Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Józef Broński – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Maria Jękot - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Marian Ryczek - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,
Alina Zając - Główna Księgowa Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak przedstawił porządek obrad do którego 
wprowadził :
1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 
przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  „Termomodernizacja  obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 dla Programu Operacyjnego PL04 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości w Grybowie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak przedstawił porządek posiedzenia wraz z 
wprowadzonymi zmianami i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Punkty te zostały umieszczone w  porządku obrad w punktach 5 i 6. 

W związku z powyższym pozostałe punkty otrzymują nową numerację.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie protokół nr 4 z 23 
maja 2013 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3
Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek  przedstawił informację o stanie 
mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego w zakresie nieruchomości wg stanu na dzień 
31 grudnia 2012 r. 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4
Ocena wykonania budżetu za 2012 r. w zakresie infrastruktury.
Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła informację nt. wykonania 
budżetu w dziale 600 –Transport i łączność oraz dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Komisja przyjęła informację.

Ad.5
Główna  Księgowa  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Alina  Zając 
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 
Nowosądeckiego do projektu pt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 
Nowosądeckiego”  w  ramach  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego  2009  –  2014  dla  Programu  Operacyjnego  PL04  „Oszczędzanie  energii  
i  promowanie odnawialnych źródeł energii”.  Uchwała stanowi wyrażenie zgody na złożenie 
przez  powiat  nowosądecki  wniosku  na  finansowanie  dużej  inwestycji  z  zakresu  poprawy 
efektywności  energetycznej  w  powiatowych  jednostkach  organizacyjnych.  Jak  napisano  
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w uzasadnieniu,  uchwała jest  wymaganym załącznikiem obligatoryjnym na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie dlatego  podjęcie uchwały wydaje się być zasadne.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pt: 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 dla Programu 
Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6
Dyrektor Wydziału Geodezji i  Budownictwa Marian Ryczek przedstawił  projekt uchwały 
Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości  
w Grybowie. Ze względu na przewlekłość procedur m.in. związanych z ewentualną sprzedażą, 
rozeznaniem  rynku  został  przygotowany  projekt  uchwały.  Sprzedaż  tego  budynku  jest 
warunkowa. Jest projekt budowy nowej szkoły w innym miejscu tj. przy ul. Kościuszki. Głównym 
źródłem  finansowania  tego  projektu  byłaby  sprzedaż  tego  budynku  w  rynku.  Jest 
przygotowywana  propozycja   do  takiej  sprzedaży  tj.  transakcji  wiązanej.  Procedury 
przygotowawcze  są  długie.  W  tej  chwili  rynek  nieruchomości  nie  jest  korzystny  dla 
sprzedających. W związku z tym szybkie podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu 
Nowosądeckiego wydaje się być zasadne.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  
w Grybowie. 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5/6
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak   podziękował wszystkim za przybycie  
i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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