
 `          PROTOKÓŁ Nr 2/2014
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

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

Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia

Powiatu  Nowosądeckiego  do  opracowania  projektu  pn.  Sądecka  Strefa  Aktywności
Społeczno-Gospodarczej. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany zakresu
celu darowizny.

5. Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  Powiatu  Nowosądeckiego  -  w  zakresie
nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

6. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za 2013 r.
7. Podsumowanie  przebiegu  akcji  zimowej  na  drogach  powiatowych  w sezonie  zimowym

2013/2014.
8. Zapoznanie się z informacją na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych

w 2014 r.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak otworzył posiedzenie i 
przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu bierą udział Członkowie Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Monika Bochenek  - Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,

Sabina Bielecka  - Inspektor w Referacie Nieruchomości Wydziału Geodezji i 
   Budownictwa,

Jan Golonka  - Starosta Nowosądecki,

Adam Czerwiński                 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław  Śmierciak przedstawił  porządek
posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie
protokół nr 1 z 20 lutego 2014 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek   przedstawiła  
i poprosiła o przyjęcie uchwały dotyczącej opracowania wniosku wraz z dokumentacją do projektu
pt.  Sądecka  Strefa  Aktywności  Społeczno  -  Gospodarczej.  Przedmiotowy  projekt  dotyczyłby
uzbrojenia  terenów,  które  są  własnością  Powiatu  Nowosądeckiego położonych  w miejscowości
Nawojowa  wokół  Zespołu  Szkół  Zawodowych  oraz  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  
w  Nawojowej.  Przedmiotowe  uzbrojenie  dotyczyłoby  uzbrojenia  go  w  sieci  wodociągowe,
kanalizacyjne, informatyczne, telefoniczne, oraz cały system związany z uzbrojeniem technicznym
gruntów, ogrodzenie tego terenu, zrobienie dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych do strefy.
Uzbrojenie tego terenu, przekwalifikowanie go przede wszystkim z gruntów rolnych na grunty pod
prowadzenie działalności gospodarczej pozwoli na rozwój podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą  na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka  wyraził  nadzieję na wzrost miejsc pracy.  Powiedział,  że
ogłoszony  jest  konkurs  w  ramach  Małopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na
dofinansowanie  tworzenia  stref  aktywności  gospodarczej,  konkurs  jest  ogłoszony  przez  urząd
marszałkowski z ciągłym terminem naboru. Jeśli uda się opracować przedmiotową dokumentacje to
jeszcze w tym roku będzie można aplikować o środki, jeśli nie takie środki są zabezpieczone dla
subregionów, które funkcjonują już na dzień dzisiejszy w nowej perspektywie finansowej 2014 –
2020,  właśnie  na  tworzenie  stref  aktywności  gospodarczej.  Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka
dodał, iż na dzień dzisiejszy trzeba rozpocząć pewien proces łącznie z gminami. W zamyśle na
terenie  Nawojowej  ma  powstać  centrum  zdrowotne  na  najwyższym  poziomie  dla  całej
Sądecczyzny.  Centrum Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego w Nawojowej będzie jednym  
z integralnych elementów całości.

Członek Komisji Stanisław Węglarz zgłosił sugestię, aby zorganizować wyjazdowe posiedzenie
Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  do  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  i  Ustawicznego  
w Nawojowej.

Członkowie Komisji przychylnie ustosunkowali się do w/w propozycji.

Członek Komisji Stanisław Śmierciak  zapytał kiedy rozpoczną się prace związane z omawianą
inwestycją?

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek  poinformowała,  iż  
z rozmowy z urbanistami wynika, iż w połowie bieżącego roku jest  duża szansa na przekwalifikowanie
gruntów. Jeżeli się tak stanie, to wówczas potrzeba ok. pół roku na przygotowanie pełnej dokumentacji, by
złożyć  koncepcje  u  Marszałka.  Pani  Monika  Bochenek  dodała,  iż  wystąpiła  z  oficjalnym  pismem  do
wszystkich z zapytaniem o możliwość włączenia się do strefy.
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Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie
projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   przystąpienia  Powiatu
Nowosądeckiego do opracowania projektu pn. Sądecka Strefa Aktywności Społeczno-Gospodarczej

Projekt uchwały został pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowany. 

Ad.4

Inspektor  w  Referacie  Nieruchomości  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Sabina  Bielecka
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany zakresu celu darowizny.

Uchwała  dotyczy  nieruchomości  położonej  w  Krynicy  Zdroju  przy  Ulicy  Kraszewskiego  49.
Nieruchomość ta została przekazana w drodze darowizny w 2001 roku przez Powiat Nowosądecki
na rzecz Gminy, na ściśle określony cel.  Tym celem jest prowadzenie usług z zakresu podstawowej
opieki  zdrowotnej.  Burmistrz  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  rozszerzenie  tej  darowizny  
o  dodatkowy cel  o  rozszerzenie  celu  na  usługi  mieszkaniowe.  Uzasadniając  tym,  że  są  wolne
zasoby użytkowe w tym budynku. Nieruchomość ta od samego początku była przeznaczana na cele
mieszkaniowe, funkcjonowały tam lokale mieszkaniowe już w chwili przekazywania tego budynku
przez Powiat Nowosądecki. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka dodał, iż uchwała ta ma na celu doprowadzenie do zgodności
celu darowizny określonego w akcie notarialnym z istniejącym od wielu lat stanem faktycznym  
w zakresie użytkowania tej nieruchomości.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany zakresu celu darowizny.

Wynik głosowania: za - 3, przeciw - 1, wstrzymujących się - 2.

Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5
Inspektor  w  Referacie  Nieruchomości  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Sabina  Bielecka
przedstawiła  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  Powiatu  Nowosądeckiego  -  w  zakresie
nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Informacja nie była przedstawiona w całości. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił informację 

z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za 2013 r.

Stan infrastruktury drogowej w Powiecie Nowosądeckim w 2013 r. i organizacja zarządzania  
drogami.

  1 . Stan ewidencyjny dróg, mostów i przepustów.
     - łączna długość dróg powiatowych – 496, 9 km, w tym ulic 24, 6 km, 
     - liczba mostów – 163 w tym 8 z pomostami drewnianymi;
     - liczba przepustów ( pod drogami powiatowymi ) - 1891

Protokół Nr 2/2014 23 kwietnia 2014 r. 3



2. Wydatki w dziale nadzorowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg zamknęły się w 2013 r. 
kwotą 34.543, 5 tys zł.

 Spoza budżetu Powiatu uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 20.122,2 tys. zł 
 ( co pokryło 58,2 % poniesionych wydatków), w tym z:
 -  rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na dofinansowanie 5 
zadań-15.956,7 tys zł, 
 - dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.000,0 tys. zł
 - z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Nowosądeckiemu przez Gminy i
 Województwo Małopolskie – 1.149,5 tys zł 
 - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16,0 tys. zł

 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  podsumował przebieg

akcji zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014. 

  1. Zimowym utrzymaniem zostało objęte 478,5 km dróg powiatowych w tym:
     - III standard – 42,30 km, 
     - IV standard – 105, 56 km,
     - V standard -  330, 64 km.

  2. Do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 zostało
       wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego 17 wykonawców.  
   
  3. Ceny zimowego utrzymania 1 km dróg mieszczą się w granicach od 65 do 190 zł
      za 1 km np. drogi : nr 1536 K Gołkowice –  Gaboń  65,90 zł, 1545 K Podegrodzie -  Mokra  
      Wieś 66,00 zł, nr 1580 K Zalesie – Jadamwola – Olszana 69,12 zł , nr 1466 K Stróże – Polna-   
       Łużna 157,68 zł nr 1572  K Grybów – Krużlowa 162,00 zł,  nr 1566  K Lipnica Wielka -    
      Bukowiec 190,00 zł .   
 
W bieżącym sezonie zimowym największe potrzeby w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości 
wystąpiły na drogach położonych na terenie Gmin Krynica i Łabowa : Kotów – Polany ,
Krynica – Tylicz, Berest – Czyrna – Mochnaczka, Powroźnik – Tylicz – do 82 dni. 
Natomiast w Gminach Chełmiec, Podegrodzie i Łososina Dolna potrzeby te były znacznie mniejsze tj. do 
28 dni i dotyczyły m.in. Dróg : Chełmiec – Naszacowice, Łososina Dolna – Młynne, Blisko – Kąty –  
Dobrociesz,  Tymowa – Łososina,  Biczyce – Gostwica, Siekierczyna – Naszacowice.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na
temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2014 r.

Zgodnie  z  uchwaloną  przez  Radę  Powiatu  Nowosądeckiego  w  dniu  20  grudnia  2013  r.  Uchwałą
budżetową na 2014 r. plan wydatków nadzorowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
w dziale 600 – Transport i Łączność i dziale 710 – Działalność usługowa wynosił łącznie 36.251.611 zł.
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W wyniku uzyskanych promes na przyznanie środków zewnętrznych tj,:
 - dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 r . I 
2011 r. - 3.000.000 zł,
  oraz
 - zadeklarowanej pomocy finansowej z Gminy Stary Sącz – 300.000 zł , 
  planowane wydatki wzrosną do kwoty ok. 39.551.611 zł.

Przewiduje się, że w ramach tej kwoty będą finansowane:
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg ( łącznie z zimowym),
  usuwaniem skutków powodzi, ochroną dróg i mostów oraz zarządzaniem drogami na kwotę  
   11.005.529 zł ( w tym dotacja na usuwanie skutków powodzi  - 2.130.200 zł.

 - inwestycje polegające na robotach budowlanych 26.805.423 zł ( w tym dotacja na usuwanie 
skutków powodzi – 869.800 zł, zakładanie dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej – 
15.870.550 zł , pomoc finansowa Województwa Małopolskiego – 4.445.167 i Gminy Stary Sącz – 
300.000 zł) , 
 - dokumentacje i opracowania geodezyjne za łączną kwotę 1.000.000 zł,

 - wykup gruntów – 480.000zł, 

- zakupy inwestycyjne sprzętu – 170. 000 zł, 

- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 40.659 zł, 

- pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz – 50 000 zł.  

Materiał stanowi załacznik do protokołu.
  

Ad.9/10

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury 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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